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చందికా ముదణాలయము 
లో లీ 

కాక ల పేట, 
to RMA ఎ! 



అపతెౌరిర 
ఇట్లు ఐకివ్యాము కలను? 

శ్రీనుచ్చంకరభగవ త్నాదులవారు ఉభయ భారతి యడి 
గిన న ర రశ్యా స్షవిషయ ప్ర వశ్నలకు డ శ్థరంబు లొనంగుటకై ఆ 

త ర నము నెటుంగ సముకట్టినవ్యాం. మండనమి శ్రాశ్ర తుము 

నుండీ నమోపనగరమునకుం భోనుచు, మభ్యేనూగ్గము తళ్కా. 

లమందు మృగుండ  యున్నయమరగచుహారాడ దేనాముం 
గాంచి, సమీపముగా నిజజేగామునకు ఒకానొగగుపూలో 

శిష్యులను కాపు ఉంచి, ఇెము ఆ నుసారాజచేహమందు 

పరకాయ ప్ర "వేళము వేసి, సట్టమహీస్యాది సుంద రాగగనలతో 

విహరించుడుండిం, మున్ను మస రాజా న్భుతుం డగుటయు, 

"వెండీయు సజీవం డగుటయు, తదీయానంతర శృంగారచర్య 
లోకో తృరరసిక తా ప్రలిభాధురంధరం బగుటయు, బట్టమహీవీ, 

కనిపట్టినదై ది, ఏనం సః మహాోసవరుషుడు ఆూగనుహీనుచే 

నుపోరాబోజేహా వనిష్టుం డ్రై యుండెడి నని యూహీంచి, ఆత 

నిని శాది'బేహనునదు నిలుషం దలంవు గొన్న దై, గదీయపూర్వ 

“జీళామును వహించుట యే యందులకు ఉపాయంబుగా నెంచీ, 

"జీళనుంటెల్ల నృుతశరీరము నీజంతువుది గాని కనయడినంత'జీ 

దానిని వహింపవలసిసట్లుగా మంతులకు నానతి యొనంగెను, 

అము బారు జ్ర మల్లం ద్రి ద్రిచ్మురుచు శనంబులను' కహీంచుళు 



ల్స్ 

పట జ్హ్లి 

శ్రమంబున పూరోర్త క్షగుహకు వచ్చి జగద్గురు బహనుం 

గాంచి దానిని దహింప నమకట్టిరి, అది యోగి డేనాముగాని 

మృత క శేబరము గా దఘియు దానిని దహీింపం జస దనియు 

శివ్యు లెంత వేండికొన్నను రాజభటులు నరకుగాన ర, అంత 

నాశిమ్యులలోం నొందజు రాజఫఘఫానియగ౧వలి శ్రీబగ న్గుకువుకు ) 

ఈవృత్తాంతము సజ్తుక పజుచువారై గాయక వేవంబుల గజా? 

స్టానిం బొ చ్చి 

కళత్ర _క్త మసి తత్త మసి, త్ర _ల్లే ఏముసి, రక,” 

అని తాళము వాయించుచు పాడం నొడంగిగి, ఆనం'కేతెంబున 

శ్రీజగద్దురువు పెచ్చరికం జెంది, యోగదృష్ట్యిచే వ ర్తభూనం 

జటీంగి "చేవా దాహాంబు నోగ్సి, లోకానుగ్ర హళ్ళిము థం 

గార ష్ రిపాదకం బయిన యూలోకో శ్తరమహాన్చుత శ్ ఖం 

ధంబును వై శంబ రచియిాచి రాజదేసాముం ద్యజించి, నిజ 

చేవాముం బ్రి “జనించి యుభయభారతికడకుం ఇని, మూమెను 

రా స్త్ర వాదమందు జయిరచిది, అ 

ఆవిధంబున చేవాజదావాము నోర్చి మరూయద్భులే గ్ర రహో 

మును ఇంచుక కాలములో నీ రచించినందున 

“కోని రమరుక కవీ రనురః, 

క్ి ర్తి చోరో మయూర లే 

అన్యే రదయః కసయః, 

చాడలనాత్రం, సరం ధథ రే.” 
అని యాఖాణకదు కల వనియ, ఒబ్దలు వక్మా.ణింథురు, 

న 
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పూరో్ట_క్షపరకాయ ప్ర వేశవృశాంతము శ్రీమాధ 

వీయశ ౧కర దిగ్విజయమందు En దశమ నగ్గలయందు వర్ణి 

తిమె. యున్నది. కాని అందు ఏతద్గ)ంథనిర్హాణ ప ఫస్తావము 

శేదు, 

ఏతిద్ద )౧థక గ ఎవం డయిన నగుం గాక, ఈ మెనీ 
f ల కాన 

వ్యామువలన, సనాతన శ్రీ బిగ ద్దురున్సునకు నమ కొలమువా 

డుగా నుండంభోలటు నని యూహింపం దగియున్న ది, ఫీంంద్వూం 

జేశపూర్వచరి గ్ర, నూర్గ అసు శ్రీజగద్దురుకాలము శ్రీః న 

820 సంవత్సిరిములపాంతిముగా నిగ యించియున్నారు. 
4 టో ప్ 

పీటర్సను పండితుడు స్వర్ణ 'కొరకులాలం కార మయిన 

యొకానొక నముహా!వి యో గ్రంథమును రచియింపు నని తేలు 

ప్రచు అందులకుం బ్రనూణముగా నొకానాక వ్యాఖ్యానము 

నుండీ 

'4విధర్థ ప్రఖ్యాత ౨+ “డిన నుకులతిలకో విశ్వక ర్యా ద్వి 

తీయః'” అను "ప్రతీక ము తజ యన యున్నాండు, 

ఇందలి శ్లోకములు శ్రీ శ, 9-వ శతాబ్దియం దుండిన 
_యానందవర్ణ రృ నాచార్యుల'చేల్ ధ్వన్యాలోకనుందు ఉదాసాత 

ముై యున్నవి, ్ 

రసో త్తరంగ మయిన యీోశకావ్యమునకు వ్యాఖ్యాన 

నులు---అద్దన చేవ, ఢుద్రచు బేన, రవిచంద్ర, సూర్యదాన, 

శీసరామక్పష్తూది పణీతములు వ జెనిమిది కలవు, వానిలో 
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ఇందు ముద్రిత మయినశృంగార దీపిక శ్రీమ జ్వేమభాసాల 

పణీత మని చానియంచే యున్నది, ఈ వెమభూపొలుండు 

శ్రీశె లతే త్ర మున పాతాళగంగ మొదఖు శ్రైలాగ్రమునకు 

సోపొనములు కట్టించిన వేమభూపాలటునికి అన్న గారయిన 

మూచమహీపతికి మనునుం డనియు, శ్రీనీరనా రాయణలబిరు 

దాంకితుం డనియు, పార్యతీపరిణయసాటకక మ యగువామన 

భట్టబాణకవి రచించిన వీరనారాయణచరి త్ర మనుగద్యి 

కావ్యము వతదభ్యుదయవస్ష్యన మే యనియు, ఈతండు ట్ర ch 

1414 నంనత్సరముల ప్రాంతిమున ఆం ధ్ర చేశ్గమున అద్ద ౧కీనగ 

రము రాజభానిగా నద్ద ంక్రిమండలమును వలిననా: ఉనీయు, 

పూర్వ గ్ర, ంథనులవలనను శొననములవలనను ఎటుక బడు 

చున్నది, 

ఇట్టి యో యనవద్య హృాూద్యమృమనుధుగ ప్రబంధము 

సక్ళంగారదీవికము శ్రీ. చదలవాడ సీతా రాను?” స్తులబారిబే 

ప్రకటిత మయిన ము ద్ర అను అంతిరించినయనంతరము చిర 

కాలము అచ్చులలో వై దికుసచేతి విడెమై యుండుటం గాంచి, 

సంస్కృతవిచ్యార్థులకును రసికజనులకును సుబోఢ నుగునట్లు 
శ్రీ చేమారెడ్డిగారి శృంగార దీపికాఖ్య వ్యాఖ్యతోను, మదీ 

యాంధ్ర సంపూర్ణ వ్యాఖ్యతోను, ముద్రించి ప్రకటించి 

సాండను, | 

'వేజను, వేంకట రాయా స్త్రీ 



శ్రీ, 

అనురుకౌ స్య వ్, 

ఆ లాలస Ahh బగా ఆలా 

శోకనూచి క, 
భ్ 

బ్లో, ఫ్ర, వో, 
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అచ్చిన్నం నయ 'నొన్ను 
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శ్రీ 
అనురు కాన్యమ్, 

క fa 

జ్యూకృష్టీ బద్ధ కట శొముఖి సాణేపృష్థ 

ప్రేస్థన్నఖాంశు చయనంవళితో మృణాన్యాః 

త్యాం పాతు మగ్గి రితేపల్ల వకణకాపూర 

లోభ లే మద్భ/మరవి థ్, మభృత్కటాతుః, ౧ 

న్ఫుణా'గ్యః = గారయొుక్క, జ్యూ. .లీత! = జాస్ట జా అర్లెణ్చాటీ 

యొక్క. (అల్లశ్రాటిని) = అకృస్టణలానటయందధు - బసణ రచింప (బడీనం 

కట'కొనుఖ = కటకొముఖ నును శీరిటి (చూపుడు స్రీ లికిని నడిమ్మిస్ఫేలికిని 

నడుమ 'బిణముయొక్క సీడిని బొట్టనవీలిగోను ఊంగరపువై లిగోను 

బిగియంయబట్ట నట్టి హీ_క్టవిశేవమునకు కటకౌముఖసా స్ట మని శేరు పాటీ ఈ 

బేలీయుక్కు = పృస్ట నా వనుక టీపార్గ న్రైముందుు ఆ స గ్ జ చలీంచు 

చున్న = నఖ అంకు చయ 2 గోటి కీరణముల ము త్తములో = సంవళితే?జ 

మ(శ్యమినల్టీద్సీ (ఇది కటాతమునకు విశేషణము), నుక్షు..ంభ్ళగ్ = నుక 

రక ఆ సోంపముగా నున్న = పల్లవ జ చిగుళ్ల నెడు = క్ట వూర జక గ్భై భర 

ఇమునందలి-లోభ = అనేక = భృమశగ్ = సుడియుచున్న = భ్రమర జ 

తువ్పైదయొక్కు = నిగ్రను ఆ లీలను = భృగ్ = ఫొందినట్టిది (అగు) 

టాడ్ ఆ కడశంటిచు+ఫు _ క్యాన్ ఆ నిన్ను = పొతు _ రహీంచునుగాక, 

వళ్య్ళముఖీసంగ్ణ క యగుడేవి కటకౌముఖనా మున 'శెజకోనింట 

వూబొణనును తొడిగి 'ఛెనినజకు అల్ల త్రాటిని లాగినప్పుడు ( బజ్టని) యా 

గోళ్ళ శొంఠుల మై చలీంచుచున్న (నల్లని) కడళంటిచూపు ఆమె కర్షాభర 



2 ౧ “జ్యూకృష్టీ. 

. ణముగా ధరించునట్టి చివుగుషొంపము పే అంధలీమక రందము ఆనగోొని 

నుడియు చుండు తు నె దయోయన నొప ప్వచుం డను = అనియు అ గా 

చూపు మీమ కం _హాజ్య "వీలిం చులగాక యనియు భొవము, 

శృణారగీపి ర్మ 

(2) 

విళజ్క_టక టగలీ౫ ళదమున నదానస్పృవో 

భ్రమద్భ్రమర కౌక లీకలితీనిత్యకఃనోం త్సవ!న 
సృణ్మమ్ర జనమ కస చుక టడిగ్జమాడన్నురం 

ముఖే గజ ముపాన్మ హె వపుషి చూనుషం | వతేసు, 

అన్యోన్య మేళనవళాగ్ స,థమం యనృట్టం 

మభ్యేమ నొ గ వ్థవహీ*తం చ కుతో? వీ హతో, 

ప్రాప్తం దశా మథ మనోరథ లాభరు?7గ౦ 

పాయా చ్చిరం రతిమనోభవయో? న్సుఖం వః, 

రాజ్యం వేను స్పచిర ముకగోశ్ Sag శ్ మ గృొజోనో 

భూమిోబేవై ప మురుళునో భు క్లశేమె మభు స్క, 

(శ్రీశ లాగ్రాత్ సృభవతి పథి 1 స్థపాతాళగగ్లా 

లం ద్ర ,నుథ్లప దవీ మాటరుమ కృశార 

మౌచతో జపత ముజాశే) ఇష్ట విళనో జేనుతీతీకాగ జో 

ఊామార్ర్రే బృదృతో బభూవ స గురైన కన్య త్రయో నక్టనాః 
కీర్యా జాగ్రతి శేడిపోతనృపతీ శృీ)కోముటీన్లు సతో 
నాగమ'పతి ది త్యుపొ త్ర తనభ్రపో ధరా భళాొబూ ఇన; 

జేమాధిపో మాచవిభు శ్చ నన్షనా శ్రీకోనుటీన న్షరిన్య గురైక సంగృయా 
భూలోక మేకోదరజన్య చాఖ్భయా భూయో౭.చరీళ్లా బన రాముల తొ, 

స ేనుభూప స్పకలాను విద్యా స్వతీప్రగ లో జగ నబ్బగ్లః 

కధాచి దాస్థానగతః కవీనాం శొవ్యాన్భు తాస్వాదనతత్సరోఒధూళ్ , 
' అధురుకకనినా రచిశాం కృట్టారరసాత్మి కొం ఛతళ్లోకీం 



అమరు కాన్యమ్, ఫి 

ర్వ నిశ ఏత చేశా సదభఖ్ళి యం గ కళ తాం నేశుసు, 

వగ+అల్లో En నృ మాహ్బాత్య dita న్పరహ్భత్య్థ చ 

నధ య. విదుషొ మిం టీకొం ౩ గ్ "రదీపీకామ్, 

టవ భనం థి సంబ న సఖీ కాయో భావలటు ణన, 

నాయి కో తదవస్థా శ్చ నాయక శృ తథా రసు, 

అ ని శిలీవ్చు లే, ఇలంకౌర x త్ర కృామౌళ్ న 

౮) శ్యతాని శ ,నతయ్య గ మ భొనంభ వ ము సొ, 

అతి, కవి గవ న్నీవి. స్నాన గ్యోస్టపరిజమా _స్టథలా నిష్ప్రటేవతా 

స్తరణద్య్వాగాజ ౩ శిషం సృయు గం = జ్యాక్ళి సతి, .--మృ డాన్య్యాః 

దుగ లు? = కటా అపొ దర్శనం = తాం పొ త్వితి 'సంబ్యసక 

కటాక్ష! కీద్భశ. 4 ౧గ్వ్భక్భెష్ట్రయ బద్ధ్ః = కటకొ ముఖపాణిః కటకౌ 

ముఖో నామ భనురాక షల ఇహ సృవి"శీషః _ 

'తగ్గనీమధ్యమాను"'ధ్యే ప్రో మన ఏద్య తే 

యస న్న శామికౌయోంగా త్స్ వా _స్టః కటకౌముఖః 

కస్య = సృ షే పళ్చాచ్భా'/ ఫ్ర ప న కల స్థనం నఖానా నుంళన? 

'రేసుం చయ నేన = 'నంనలళిలి:: షం. స్త్రనః కీద్భళః క ముగ్బరితీః 'నంజూత 

ను రీకః * “త దస్య సంజూతం తొరకౌదిధ్య ఇత జిరీఠచ్చ్రత్యయః = 

ను రత శ్చాని పల్టనక్స స ఏన-కణలావూరః కణాజావరంసః = తర్ర, 

భో భన న్పృహయా. భి మక ణి ,మరః తొస్యంవి భ నుం లీలాం.బిభ తీజాతి 

విభ నుభ్బళ్ ఆ ధ్రోపయాలం'కౌర ఒనఖాంకుచయముష్ట-రో|్యః పొణీ 

వల్ల వయో కటాతు స్ధృమగయో? ళ్న సాద్భళ్య ప లే ర్విద్యమానత్యాల్ . 

“లు భక సంచి 'తాద్భగ్యం యి గ్రాద్యూతం సృతీయశేె 

ఉపనూ నాను సొ ఇత్యు kh శ్వాత 

అశ కని జ ఎడ రరసాత్శకం "శొన్యం ప్రారభమాణః ఆటా సీర 

రసో ఖీవ్యళ్థ కొం జేన్యా భనురాకసకాణ క్రియాం కీనుథా నుక్తవా నిత 



4 9 “హీపో హస్తావలగ్నకి,' 

నాశబజ్బ_నీయమ్ యతః శృర్ణ్దారర సాతి కౌయా ఏవ వశ్యముఖీసం సాయ" 

'దేవ్యాః ధ్యానం వివదీతవాక , ఉ కం చ త్రి ,వురసంహారన్యీ" ఎ 

“సంధాయ నునునోబాణాక్ కప గీ మధనం ధను! 

జగజ్ జై తృీం జ 'దీవీం వళ్యము!0 భజే! ఇతి ౧ 

శ్రీపో వాస్తావలగ్నకి ప్రనభ నుభిహలో ఒ. 

షాదదానో౭.ం౦శు కో _న్హం 

గృహ్హ న్కే శేవ్వసాన్త శృరణనిపతితో 

. నేవీ స్సం ధ్ర మేణ 

అలిజ్ఞ న్యోఒవధూలి స్త్రి సర యువతిభీ 

కొ మో వాదాకాపరాధ న్స దసాతు దురితం 

శామ్మవో వ క్షరాగ్నీః ని 

శొమృనః ఆ శివునిదై న్స (యః = ప్రీ శరాగ్నిః = శర ఇ వొగము 

యొక్క... - అగ్ని! = నిష్ట ఆఅ,..ధః = ఆగ ఇ పచ్చి = అసరొధః ౫ 

తేప్పిదముగలి - (అనయా అన్యకొంతన గాడుట య'నిడి శన్నీదమును 

అస శే చేనీన్స, కొమో ఇన = కొముకుఃడో యను నట్టు ౫౫, సా... ఆ 

సాక్టు = చాన్నములతోంహాడిన = "నేత్ర, ఉత్పలాభిః = కలువలినంటీ 

కన్నులుగలవారయిన త్రిపుర యువతిభిః = (అనురుల) నాడు పట్టణ 

ముల యొక్క జన్వనుల చేశ నగు అవలగ్నః సక ఆ శేరు లయందు పట్టు 

కొన్నదై, & పః అ విసరినై వయిడెనో అంశుక అ స్లమ్ అదదానః సక 



అమళు కావ్యమ్, | ఫ్ 

నీపతీతః సొ న ఈకితః = పాదములలో (పాదములకడ) పడిన సై 

చభు+డయబదణిదో సంగ, నుణ ఆలీ, గళ అసీ ఆవయుూాతేః 4 తొట్రు పాటులో 

కో నంగిలించు చు। స. దులిపీ బేయంబడినదో, న నః ళు. క్ వ్యకి 

ఆశళిన ఎ౧ొణంపునీప జ్ఞ మాయొక్క పాపమును హూరించులగాక, 

గ్రీవురచాహమందుు. శివబాణాగ్ని గవురృష్ర్రీలను అంటుకొను 

విభను 'నీరమి చేసినకొముకుండు కొంతను వెండియుం _ బ్రృసక్నురాలిని 

చీనికొనుట గ కౌవించు చేతలన లెను ఆచెలునలు కన్నీళ్లతో ఆనిస్పను 

నోలయిం చుకొనుచుండువిధకు అకొంత ఏడ్చుచు ఆకౌముకుని తిరస్క 

రంచువిధయువ'లెను, ఉంటె నని భొవము, 

క్షీ చే ఇలీ॥ కాంధన శ్చాంకర; _ శరాగ్నిక . వః యాస్తాకం అ 

ధురితరి అశుభం - దనా త్వితీ సంబస్థః; కథ మివ స్థితః + అర్ర) పరాధః 

సద్యఃక్ళ తాపరాధ! “శొరోవ గతః; గొరాగ్ని శ్చ కోమక ళ్ళ కీద్భశ'ః (yj 

యా వాస్తానలగ్న 'సృజొ పాగ చోళ లాభ గి పురయువలీభిః..&ీ సా 

నిర సః = అంగుకౌ ష్టం చేగాబ్బలం _ ఆదదాన అకర్షక" . (సృసభం 

శ్ సవ్య జ అభివాత్ః తాడిత = కేశేషు - గృ నిర్యికా- = అపొ కః 

అహేక్చత। = చరణనిపతీక ఇ స్సకి" = 'చీక్రీ త్ర వానతో 19! = సంభ, మణ. 

ఆలి న అవధూత) ఆఫీస్లో స్ట న్పకుచ్చయొ; అగి సం భ్ నుపజేన. ద్ద శాశ్నేః 

Pe నాది గ, యాయా sae న్యూ చిత? ఆ టా. శే త్వర”మా త్రం 

నూూచితి మ్, ఆత 5 ఘ్యుపమాలంకౌరః-సామ్యాలం'కౌరో చాయ భా! 

“ద్వయో కన అ కీణాతు ర్యా జొపమ్యాగ్ధో2.వగమ్య తే 

ఉపమాయాపశొర్యశ్వే సొన్యు మి శ్యానీన ని భత, 

ఇత్వ్యు శల్య: అత్ర, అత్య న్లరొద్రస్య కఠరాగ్నీ రతీనుకుమార 

శాముక సాదృశ్య ము వోతుక్యేణ ప్ర స తీషొద కొ కది ర్విన మే స్వసీ 

పృబక్లేము స్వస్య రనికత్వనిర్వావాళ_ం ఫి సృకటీకృతవాకా; అభథనా ఏకం 

విధళ్య శరార్నోః కాయము సాధక ్యకథ శేన కవిః న కేవలం ళృజ్టొరరస 



6 5 “అలోలా,* 

నాయక ఏవ వీరా ద్రాదిరస నాయకొః పురుషా శ శ్రీ శ్ర్రీతాను గీ, స్వగీయాం 

శకి ముత్చ్చజ్య కామస్య అ యా పాద ౫ ఏ కామాద్యుపచారా నాచగి స 

శాపం వశే నతజా న్ ఇతి కా వ్యే న ృతిపాద్యమానన్య కొవిపుగు 

పాథకాస్య సక్యాతిశాయిత్యం దళికాత వాకా. అత, అశజేగో శామి 

సంచారీ భావః న్యజ్య లే; తఫో కక్ _ 

“ఉఊత్చాతవాతవసోజాగ్ని వాబీమ శ్రీ త్తమత్యః 

ప్రీయూప్రీయ క్ర న తీభ్యాం చ స్యా దాజేనోజ.శ సం ౫ గీ 

అ లాయ మగ్ని'సంభవః = 

“భూమాకులిత చీ తత్వ మ్యాసంకోచగు నే 

అగ్ర్యుపృవణ మిత్యాది రన ఖావో భీ దిసా” ఇతి, 

అాకిలస్తిపైలలు 

ఆలోలా మలకావళిం విలుళితాం బిభ్ర చ్చలత్కు_ణ్ణలం 

కీళ్చోన్మ ఫ్టవిశేవకం తనుత ట్! శ్వడామ్ళృపాం బాలక క 

తనా యత్సుర తా స్తతా స్తనయనం వ క గ రభివ్యత్యం యీ 

త తాం సాతు చిరాయ కిం హరివార బ్ర సేదిఖి టక నః, 

రతి వ్యత్యయే = వురుషాయిత కేళియంగ్కు చి న్యా స? ఇ తీయబోండీ 

యొక్క యత్ న క్రమ ఆ ఏమొగచు ఆలోలాకు విలులితాటు ఆల 

అవళిం బిభ్ర త్ జ చలించుచున్న పిదరిన ముంగుగుల నరుసను చాల్ళి 

నదియో, అల్ కాలము =ఊంగు దున్న కన్ను లంగలదియో, తనుతిగ్రః స్వేద 
అమ్మ సాం జూలై = మీక్స్కి.లి నూూర్నే మాలై న చెనుట నీళ్ల బొట్టులచేత, 

శిబ్ళోత్ ' మృప్ప నిశిసకమీ్ = ఇంచుక తుడునయిడీన (నొసటి) బొట్ల ౪ అ 

దియా, సురత అన శొ_స్ట నజునకజమిదన, క్రీ డయొక్క. అంతమందు వొడిన 
కన్నా అంగఅదియోా, తత్ , ఆ అది (ఆ మొసగనుుు త్వాం చిరాయ సాలు ఇ 

నిమ్మ ఎస టి కిని రతీంచును గాక, వారి జర యహ ఆదిళః al నగ? tea 

విమ్ణువు, శివుడు వ్రు వ్య వెలద లైన కేల్బులజేక ఏీమిప ప్రయోజనతు 4 
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ఆలోలా మితి! అన్వాష కు ద్యష్ర్రం త్వాం చిరాయ = పాతు 

రక్షతు = అగే రశణం నాను సుఖజనకత్వని - వారి హార బృహాదిఖి 

నల వే ॥ ఎ toto ఫయోజన - మితి సంబస్థశ కీద్భశం వష్రము € 

యీ - రతీవ్యత్యయే వ్రురుసాయితే - ఆలోలాం చణ్బులాం = విలంళితాం 

వ్యూ!:ణౌజ ను = అలకొవ[ం బిభ్రణ్ ఏ పునః గీదృరట శ చలతీ కుద్దలె 

కాస ణా తగ్ అన్భామానక' ణా భరణమితి భావః, తనథగై రతీనూలీ, మ8= 

స్వే దొన్ముసాం-జూత క | ఓస్టుభి:-కంచిన్న ఎప్పవిశేషక ఏ ఈపద పాక్ళతి 

తిలక మ్మ పునుకీద్సశ ను * సురతా తా స్థనతనమీ, అత్రి స్వభా 

వ రలంకోగ। అ Rox అనన 

శ Te Ad wpe ay yo గ్ 

నా నొవస్థం భదాఖాం “నాం రూసం సాకే ద్వ్కృణ్వలి 

స్వభొవపో క చ్చ జూతీ శ్చ ఇత్యు క్షత? 

అస్మక ప్లకతృయేం సీ ఆశీరలం కౌగోజ..వ్య కుసంధీ నులి _ యఫ్ మ్ = 

“ఆ శీచాం మాభిలషిగ్ వస్తు న్యాగంసనం మతిషు ఇతీ, 

'కద్వన్ర్రం త్వాం పాళు వాఠిహర? ్ కహాదిల్లీ లాను, కి మి త్యేన 
వ్ల గ్ స 

ఇబాసీ మేన 'సుఖదొయిని ఏతాద్భృశే న ని సతీ ఏక త్పరివ్భృాత్య 

కొలా సరనఖ దొయినో పారిహార గెవోదయె? న శవ్యా ఇ త్య క్షం 

భవత్ తథా చ సీతీబాక్యొన్చునే జు 

SETUP) a కొవా నపాశ్ళత్య భ గ్ల చీ వనోవ"సీవ లే 

పక్షం కే రి పరిత్యజ్య అరణ్యం కృష ఫేన సః? ఇతి, 

గమా నామ సంభారీ భావో వ్యజ్య తి - యథో్టమ్ = 

RE ఛేదేజ భ్వన్సగ యా యుద్ధ వాహాధిరోవా గో “ 
కీ టాకో . కో 

శంభ గన్ఫ త్త? శ్రా, స్ర్రు వ్యాయామమా పా థీ చృుజాయ లి, 

నిశ్వాసస్వేద నీత్కారాః చంకోచొ నుఖుెనీ తే యాః 

శీరచాతో దక చ్భాయా పేటా సంచావా నాని చ 

అద్దమోటన మిళ్యానై స రనుఖానై ను లక్ష్య? ఇల, $ 

జ 



§ of “సందస్టాభర పల్ల వా.” 

నందష్టాధరపల్ల వా నచకితం వాస్తాగ్ర మాథూన్యతీ 

మా మా ముజ్వా శ "శీలి కేవవచవై రానతికాతే భ్రూలతా 

సీశ్కా_రాళ్బితలోచనా స నఫులకం మొ శ్పమ్బితా. మూనిసీ 

ప్రా ప్తంళై తెరమృతం శ్ర వ మాయమధితో మూ? జే జే స్సుర "రె _స్పాగరః 

సందస్ట్ర అధర పల్పవా ౯ కొటుకంబడిన 'సూవి' చిరుకి లది యు, 

(ఆ నొప్పికి, సచకిశ్లం హస అగ్భమిః ఆధు *న్వతీ = వేలిప్పులో టు? 

పాటుతో చేతీకొనను వల నతన, మామా శర ముష్వ ఇతి త 

వచనై॥8 = వలదు వలదు కొంపెవాండా వదలుము అడు గోన భుమవమాట 

లతో (-మాటలు పలుకుచు, ఆన_గిత భూల'తా = ఇంచుక ఆడీంప( 

బడిన బాొమతీలలుగలదియు, సీత్కార అజభ్బిత లోచనా ఇ సీస అ సడు 

థ్వనిచే కొంచెము మొగిడినకన్నులం గలదియు (నయిన), మోనినీ= చిలువ; 

మ చుమ్బితా = ఎవరిచేత ముగ్గు గొనయబడినదో, = ఖ్ అమృతము (4 బేల 

వారివేత అమృతము పాందంబడిసది, యూ ః సు తె క సాగరం మాలు 

మథితీః = మూఢులగు బేవతల'చేక సముదృను స్కృయానకీ తరునంిడినగి; 

మౌనిన్యథ రమాధుర్య మే అమృతము గాని స న ద్ర ou బివసలకు దొర! 

సట్టిది అమృతము"గా దనుట, 

కవి రిదానీం స్వ కొన్యస సృతిపాద్యమొానస్య కామపురుహిగ్గిన ర్ట ఫలం 

దళజాయతి = "సంద స్పైతి॥ మొనిసీ రమణి.ససులకం యళ నిశా 3 లీ 

శీవామృతం ప్రాప్తం సాగరః మాన స్ఫుగె! మాయ మథిస ఇతి 

సంబన్థః; కీద్భశీ మానిసీ * సందస్ఞైధరపల్ల వా _ సదకళం బయ'నం భమ 

సహితమ్॥ ని॥ *“చకితం భయసం భ మి ఇ త్యమరః?, హస్తాగృమ్ = ఆఘ? 

న్వతీ వికీప స్తీ పునః కీద్భశి శి హెఢథ ధు గ్గ మొమొ అలమలం = 

ముబ్బు త్యజ - బత్యాదికోపవచ నై” న్సవా ఆనతిళాకభూల ఇ; భ్ట్రళః। 

కీద్భశి & సీత్కారాళ్చీతలో-చ నా సీత్క్ళాలేణ . అణ్బ్ గే ఈవమన్ముట్ళి కి న్ 

లోచగె న = యస్యా స్పా తథో కొ, 
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అత్య కేచి 1 స రితి బహువచెన మౌని నీ త్యేకనచ నేన ఏక 

స్యాం నాయికౌగగాం బపహాూా నాం పురుసాూణాం రతిం సృసజ్య నాయికౌం 

సూథారశీం కళ హం కటవ_న్లః _ యథొ గ్లామ్ -- 

కష ట్రే వొనురాగ "శ్చ DE Se నో౭_పి వా 

యాన ee బిసంను | గ ళ్చే చృసొభొసన శ్రీధా మతః 

తస్తా దగ్గి లం భవతి *ం గు మాని సితి జాతా చేక్షనచనం, యె రానిన్య 

శ మి తా ఇ త్య, యాన నాయిక స్య యస్యాం నాయికౌయా మధిర తీః 

తస్య నాయకస్య తస్యాం నాయికో,యూం నుఖా తీశాయి స్య వివ్యమొన 
జాగ జ ల గ్గ యయ రో నాయక నిశ్చాయో న కతళావ్య ఇలి, అక్ 

దో శీలి సంద్య" § గ) ఆట్టే త్వ మనన ని వ్యా! 1 “గాథ బి, స ఫృయక్ళ చత ఇలీ 

a nh స నినతీత: ‘gy నూని? స్తం మీ శ్రీసం్యుమ్మాక్స స్తీ, షప, 

క్రీ యా ల్సి స్యా En grt కూనోం.. నాట్టనణిని ( న్ వ మూన 

ఈమ కృతః కోప స్యోస్వా అ స్ట్తి న నివకీతెం? కం చ కోపనచ గొని 

వ్రు భూ)లెనతణ" నొనీ స స యమన స్స్ శాగ్యక మజాణః నంభరా తాని న 

భన ని) కిం తు అధరస్పళః ఇంజాతేన కిలకిర్చోతనాద్న్యూ శ్ర్రీబేహివిశే 

భణ ఎ యన్లో ¥o *! గోధా హాసు ఖీ త్యా నీ భృంకరః కఅకిణ్చీోత మితి 

యి ఇ స్ు Ca “భూనిసీ ష్ రమ్బుతం 1౪ న, శ్ నిత్య నేన అన్ఫుతీ ను ట్ర్ 

విద్యక జ తు VER మా గ న్సుగి సాగర | గ మాయ మటిక ష్య 

ఖీన త శమృతోం నా frogs సను © గ్రా౭._వ్యపహ్నృవాలంకౌరః, 

యథాథఃా మన్భుత మిపఫబ్బు 'ఇగ్భఫర స్యామృతత్వని రూపా! ఇ గిరీ 

॥ ey 
అలో sed (3 “Ma me 5 స అలనవళ్ళిణే (1 ప్రెమ్య్యూ ఏటో రసు రృకుళీక్ళణేః 

శ, షష ట్ భ్ తణనుభిముమై ల బాలోలై నిల మేసపరాజ్బుఖై 

వాదయనిపహీతం భొవాకుంతం వచుద్ది రి వేత? 

కష య సుకృతీ వోని యం ముద్దే త్వ యాద్య విలోగ § తె, 

ల్లి 



10 % “అలనవళి చె 8. 

ముౌగే ఓముగుదా అలనవళినె8 _ తలస = అక్న్యయు నుండీ జిన 

కు మజిలినబియు - వళి as = వుటిల లయ్యముంగిాగ్ని నిగడినవియు, 

చేను ఆర్ప గై )౯ః = అనురాగ మునో తెడీతెడి గానున్నవి, కం (అను గ*గ 

పూర్మము అనుట , ముహుః ముకోళీక్ళ 1 ఆ యాగిణూటిక. ముగుద్పలుడి 

నవియు, మణ్ అభిముగ 8 = ఇంచుక సేపు ఆరినిమామునకు ఎరుగగు 

ననియు, లజ్జా లోలై ఐనీగ్గుచేత చలించు చున్న నియ, ని మీషపగా య్య గ ఓకా 

'అెప్పపాటునకు జ్పృడ'ముగ మయినప్యు (అన గా సగిస్పనాల్బకి నంచు 

చున్నవనుట్స, వాదయ నిహొఠం భొవ ఆనహాత ఏ ఫమిద్భి? ఇళ 3౩ సొన 

స్సులో నుంపయుడిన | ,తియొక్కం యీ" సయిమును |" Ah దున్న: 

యనునగ్గొప్పుచున్న, ఈమ! 8 = చుంపులగో క అశుం సుక ఆద్య 

త్వయా విలోక్య లే ఎ ఎవడు ఈ పుణ్యవంగుంకు ఇప్పునం నత ౧౪ 

బడుచున్నాండు శ కథయ ఆ చెప్పుయు, 

సఖీ నాయికొం గూ తె = అలనసనళో =! రితి! "సం యు గీ! SEL 

అద్య త్వయా విలోక్య సె కేం .'యం సుక క గయేతి సంబ్యః కీడు! 

రీక్ష ఇ ౩ * ఆలసనళీ గ; అలసాని చ గొని వళలిశొని ఇ 3౪4 = ఆలగరి 

లకూ న్నివృ త్తం - వళితం పునః శృక్ళర్ణీం = తహ "మ్ = 

“ఆలసం తే దభీస్టాభాల ద్వీపణ్యా ర్ట ర్ట న్నివతిజ"తం, 

వళితంత న్నివృ త్రస్య భూయ స్నా సా్య్థానలోక నమ” ఇటీ . 

పునః శ్రేమాన్ద్రస్త్రైలః (పేస్టూ 'అత్యథకాం (దలీభ్యూ!॥ పస నున 
(ద్రవీభూ తే సతి ఈక ణీ2._పీ | దవిభూతత్వం దృశ్యతే ఏన; పునః కీద్చ 1 ౪1 

ముహు రు కలీక్ళ సె 8 (వ్రీయదళజానసుఖాతిళయీన ముకేళీక్ళృ గై 8 = యథ 

ళ్యరక్సం? పైప గా సఖ “రాక్ 
ముకళా దృష్టి శానన్చా 'త్సా దృష్టి నుకాకోశీక్ళ ణా"? బలీ, 

తం నుఖిము ఖై 83 పునఃకీద్భ శే 8 ణి లజ్ఞాలో లై గ్గజ్టయా చళ్ళుల్రః పునః 

కీద్భశై 8₹ నివేవపరాజ్డూ ఖై ॥ ని మేను రహి కెః; పునః కీద్భ శః? స్ఫాద 
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యనిహితం భాచాటూాతీం నా భావో నామ రతిసంజ్ఞక ge a భావః స 

( . ఫి సూనోక = ఈ సుది  ఉగిరద్సి-రి వేతన. అత 
ఏవ ఆగి నుఖపాయః = ఆ - ద్వ ఎద్భి _ ఆద్దిరద్భి రి పత్యస్థః అత్ర 

చతుః పతి నొజాను (ప్రశమౌవస్థా ద్యోత్య త్ర. 

“ఆదరా ద్వీముణం య శ్రే చమక ఫీతీ ర తీర్య చే.” ఇతీ, 

అత్ర నాయికౌ స్వీయా మ్యు* చేతి న శ్చిదుస్టం, త దయు కం 

కుత పరా కోల_యం విలోక్యత ఇ త్య నేన అస్వీయస్య నాయకస్య 

న 3 ఆ Be: వ్ 
స న్యుమోన చ్వ్వాన , స్వత స్టే తఖ్య్యాదాం దు యల అతః క. 

మిచీ (ప్రశ్నానుసన (౪ అ న్నాయకి'స్య అన్యళ్వా న్నాయికొ స్వయా 

న భవగ్శి కిం గు పరకయా?; ము థః ఇతి సంబుద్ధ్య్య విపరీతలతణయా 

ఆపఫ్న జేన న్ ల గమ్య లె, 

అ ౫ "అస్యాదిఖ ఖాజావలీ 1 రల్పస్య శృజ్లారస్య సూచిత త్వా 

1 | || జ ( అజ 4* fr, 

చేపకు 1 రస్తం నలి) స్ఫోటోజ .నుసం భీయః$ తథా భారతీయీ - 

క గ్లో ల సీ పథ్యవికేషచి *సుషంయుతొ యా బహున్ఫ త్రగీ ౫ 8 
mt) మ్ 

అవీ కీ 

కామూపభోగప్రవరోపచారా తం క రికీం వృ గి ముచాహర న్లిః 
ర జీ అ) 

నగ చ నమిళొస్ప్టి సమజాస్ఫోటో 2. థ నర్మగభజా శ్చ 

LOST gms 
ననుజ స్ఫోట సు భెఐానాం నూచితోజఒళ్చరసో లవైజి, ఇతి 

అత్రి జాత్యెలం కద 8; త్ 

జక క్టీ కతల 

అబజ్జుళ్యే గనభిన భొవ్చనలిలం విశీష్య విథీప్య కిం 

తూస్టిం గదిసి కోపజే బహుతరం సూత్క్మృత్య రోదిహ్యసీ 

యస్యా స్త పీళునోపజేశవచనై ర'నేఒలిథామిం గతే 

నివికాల్ల' "ఒ.నునయం పతి శ్రీయతీమో మధ్యస్థతా మేవ్యతి, 

కోప నే ఆ పళోపశీలురాల్యా. అభి అగ నఖీన చాపు సలిలహ్ 

సీషీభ్య వికీ స్య 'శూస్ణం కం రోడిపి ఆ (వేలి కొన నోటితో. బాస్బజల 
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మును చిన్ని చిమ్మి ఊరళ (అనలా అతం డెంతిబతిమొలినను వినక) ఏల 

యేడ్చుచున్నావు (ఇందులకు ఫలము గ్రా బవుతిగం pry yg న శని 

న్యనీ = విస్తారముగా ఫ్లూత్మ-రంచి ఇంకమాంద) ఏడువగ అవ్వు; (ఏల 

యనగా య స్యాః తేజ ఏ నీకు వీగున ఉప దేశ వచునే క = గొం డయులు 

ఇెప్పువారి యొక్క భోధన మొటల చేత, సూ నే అలిభూమిం గ గ ఆ ఈసు 

మేరయవలికి ఫోలగా (మేర మోటినగి కాగ, (సియాసైనుక అను సయం 

(పతి నిర్భి[8 = అత్యంత కి వీయుండు ఓదా' న. నిసగినవాం ణి, 

మధ్యస్థ తామ ఏవ్యతి a ఉదాసీనత్యను ను పొందయఅంది ", 

(వీయతముండు ఎంతబతిమొలినను వినక నీను చెరి వీర గొం దొకులు 

విని యిల ఏడ్చుచుం గెద వేని అతండు వినీగి నీవిషయనున ఆ సిన" 

చును, అంతట నీకు ఎంఫయు వీజ్సే పాలగన్కు కొన్సన ఇప్పుడు ఏశ్సామాని 

ఆతనిమం చిమా టబలకు ఈఆడిలును. అని భా, 

నాయాకేన ఛదొపాొయం స్రాపీకా సఖీ నాయికా మోసం ఆతు 

"se హే కొపనె అగ్ధాళ్యగ్రన భన rs వికీ హ్య విశీష్య 

తూష్టీం కిం రోదిపి * పీశునోప'దీళ' వచన 8 ఎను'స్వా్యా "గై ఎమోజీ ఈ స్యూజా 

కృత కా "ఫీ = అతిధూమిం అతిగోనుం గణే సతీ (సీమంత ద్ర = నిగరః2 

నిర్వేదం ప్రాప్త సృళొ = అనునయంప్రార్గ నాం = (ప్రతి = మభ్య ఇస 

ఉచాసీనతామ్ ఏన్యుతి; తదా సా ఖం = బసహూుతెర మ జ 

వూత్క్బృత్య ఫూత్కారం కృణ్వా - సకస మి తభ ౪ =, గోడిస్టు శ్షీస్రి 

సంబ్యిః, ఆత్ర సభీ నాయికొ మిచానీం కం రోదీషి ఇతః పరం బహుతిరం 

రోదనం భ్ విస్య తీవ్ బోధథయిత్వోమొోన స్యాజ్య ఇతి కథయ తీ త్యళ్ళీ 

పాయ అత్ర నాయిక స్వీదోూ నుధ్యా చ) నాయక ళల ఓ, ఆశ్ర 

మొానాపనయనోపాయ ఖీట్న (ప్రనతజాత ఇ త్యవగ _గ్గవ్యమ్ = 

“సొమ్మా భేబేన చాచీన నత్యుపీయోరసా న్లరైః 
ఏశ్రై స్టడి రుష్యాయే ళ్ళ తరు న్యానబావనోద నమ్, 
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క ఆత్ర చాటువచ సాము భేద? నఖ్యా ఉపాజణానమ్లీ ఇత్యు కె 

Mau 4 

"వానిక్ళతో నిపలమ్బు A గక, Ta వ్మిపలమృకృృతిం సోోోఎా 

'మృవచనం నగ = యథా - 

“ ఈ స్యూజ "(కో ధ(ప్రాంనుం సోపాలమ్మం చ వచన మవిరుదం 

సామోప శీసయుటంం ౪ భి ప్రలమ్మృం ఫీ అ న్నవాజ ౪ బలీ భొర 

en అ శ్నీసోం లంగ “ప్రతిపని రాసి ఇతి, క 

భాలజిానాకక్టీ కనాలని 

దల్బ'=.స్యాః ప్రణయ _న్తక్ష మవ, భవతా 

శయం చిరం లాలితా, 

ట్ర వా దద్య కిల త్వ మేన కృతివా 

నన్యా bs వీ వ్ర యం, 

శు శంఖ జస ళో ఖో o 

మన్యు రన్న వహ యా త్యుపశమం 

నో సౌ పవాద్ర ః స్ఫుటం, 
“క్ల $9 7 ఇన, పూ నిస్త్రీంకే, విను కక బక రుణం 

శరన ళ్ కము గా శెలుంగునమోౌర్పు తయా ఏన 

ఎస్పా్టాక (ప్రణత? ద ర్త! ఇ సీజీ ఈసుకు చనవును ఇచ్చితివి భవళా సా 

షలుం. చిరం లాలీ = నీవు ఆగ్రీయీో మను చిరకాలము బుజ్జగించితివి, 

అవస ౩ బాగ్ త్వమ్ ఏవ అస్య్యాః నవం విప్రీయం కృతేవాకొ = ఇప్పుడు 

ఇ వవళమున సీ జీ ఈ సిక ఆపీయనును కావించితీప్సి స్నుటమ్ ఏవ, 

మన్య! దుస్ఫహాః సౌ పవ! కి ఉపడినుం సో యాతి 2 స్పష్టము గొ 

ఈ దుఃఖము సీ (సళక్యటుగానిది కీ,దార్పు నూటలకు కాంతిని పొందదు 

హా నివ్రీంళనఖీ కిము కిక గకరుణర తాన్" రోదితు = ఓయి. కూరుండా 

నా వెలి చావిచ్చి దుఃఖము గా (డానిదు1ఖకు తిబునఆజకు ఏద్బునుగాక 



థ నా ఖు 9 14 ౭ దణ 2స్వాః. 

నిన్నూ పెక్కు విధముల (పాణము గా ను" చుకొను చున్న దొయిషీం జీ మెగా 

రవంతపారంబాటు నీవిషయములో చేసీనసు* తన మన్నింపకి ఏ'ణ్చెవ పేని 

ఏడ్వుమ్యు నిన్నెవరు వలదన్నవార్యు అని ఖావను, 

సఖీ నాయికొసన్నిధా నాయక మొహ _ దగ్గ ఇతి! అస్యాః - 

(పణయః షృినమ్మః = త్వ ౧మెన ద త్తః 1A “పణ స్టా న్యు 

యాచ్లాసేమాణి ఇ త్యమరః - కిం చ భవతా చీం చం లాలి 

ఉపలాలిత-అద్య-౧ వా ఎవవకాచ్. - తి సవ ఆ'న్యాః ఏనంవి ధ్ర! 12 
వ్ 

నవ మపూర్వం == ని వసియ మ్మ పీయంకమణా జ కృట వాట ల. కీలత స" 

వారాయాం ॥ని॥ *“వాగ్తాసం భావ్యయో: కి లే గ్యమరః = పీసు మన్యు రవం 

నధ విపియజాతి? కేపో - ధదుస్పహః సోఢం మశ క స్టః ఎ దున్ను? త్వా 

జీవ - సౌ_న్ల్యవ్యా! స్పానమువచసిః _ ఉపగముం శా న్గిం- సొ dD ల 
ఇతి కంల జ 4 5 స టి a ల 

స్ఫుటం నిళ్చయః - హి - న్నిట్రంక నృశంన ॥ని॥ “నృకంగఖడ నిట్రు,0కా 

వి త్యమరః = వితూకృకళ్భం కరుణం చ నభా భవతి తిథౌ . tf 
లో కో జ 1 తో క్ wih లు 

కణథ్వనీ లకాత్య తే = విముక్త కళ్ళం అనిరుద్ధ కోస్టుథ్యని ఒ కగుణం సళ కెతి 

శయం - నును సఖీ తొవ |ద్రోది త్వితి సంబ్యిక జావన్య్య "ల. వళి = 
భ్ + 

న్స ఇ ర్ల భి త్ల ie యావ తో._ప శ్చామ్యతీ తాన ది త్య 8 గోగి త్వి ప్యగఆ “రు దాడిథ్య 

స్సార్వధాతుక”ఇ తీడాగనుః+ 

అత నాయకేన భేదోపూయం గ నమిణి నఫి నా, నారోసాలమ్మ న్యా 

జీన నాయికో ముపాలభ బే  “క.మితీ అ నేన తన ఏస్రమ్మో ధరి శ్చిద 

ముసలాలనం చ కృతం శ యతి ఇచి ద్వి సీయం కత నితీ OR: ద్దేవా 

చేవ, న స్వతః (ప్రవతీళాఆం, సానున చనా న్యపీ కృతోని తథాపి క 

న్న విరమనీ, జ శచిత్యం వజజాయిత్వా గోదిషి = చేద్యది క స్యాం భారయ 

త్రీ త్యఫీ ప్రా మః, అత్ర నాయిక స్వీయా మధ్యా చ నాకు ళ్ళ, 

ఇర్ర విపీయజా శప్యాజామా నక్ళతోొ నిపలమ్మ శృజ్దారణయకథో క్ష్ య 
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“సంభోగొ వృిప్రలమ్మ శ్చ + ఎ "లొ ద్వివిధొ రనః; 

అయోఃగ్గా" విప్రయు*గ గో నిప్రలమ్మో2..పీ స ద్విధా; 

విపయోగ థా మౌనః (ప్రవాసః కరుకొాతే కక 

త్ర మానె ద్విధా సో .నూ మోహౌాస్టళ౯ా (పణయ వూర్యకః,” 

తత్ర ఈస్యాణ-మాన శ్నాతువిజ-ధః - యో కం భారగ్యే _ 

నులి స్నేపకో భయం గోత్ర తే (చేప్యా౯ మదనొ యతిః; 

చత్మప్రో యోన.కు స స్యాః రీత్యా స తా న్నిబోధత; 

న మన్యం వ్యళీకం ద న్మిప్రీయం మన్యు రేన చ; 

ఏ'ణీషాం సంప్రవతన్యాని అతణాని య భ్మాక్ర మ 

నిదా దిలసగ తీం ఇచిహ్నాం సరద్మవణము 

ఏవంనిధం (పీయం దృష్ట్వా సై మనస్యం విధీయ "1; 

ఇహాంథో వార్యమాణోజఒపీ య స్తుత ్రేవ దృశ్య గే 

సామసాణా త్ధిత్ర మాత్సర్యా ద్వ వీరీక ముపజాయ లే; 

శీచ నష్టం త్వయి శీవామి దాసో౭ .హంత్వం చ మే పియా 

ఉగ సనం యో న్య ఖా కుర్యా కఠ వై విశయం భ వెన్ ; 

పతిపమీసళాళా ద్య 'స్సొభ" 1 ప్రక వికగ్ధెనః 

ఉపసక్సి త్సచిహ్నా శ్చ మన్యు స్త (త్రపజాయ తె? ఇతి, 

అక ని సలమ్మృక్ళతి నముపొలంభవశున రూపం నమజా, అకీపో2. 

అంకేోరః, 
డ్రి 

లిఖ న్నా స్టే భూమిం బహి రననతః ప్రాణదయితో 

నిరాజోరా స్పఖ్య స్పతతరుదితోచర్చూననయనాః 

సరిత్య _క్షం నర్వం హాసితపఠితిం పజ్టర శుక్ర 

స్స వావస్థా చేయం ఏన్నజకరిజచీ మాన నుధునొ, లో 

ప్ర దయిళః బహిః అవనతః 'సకొ భూమిం లీఖశా ఆఅస్టె ఆ (నీ) 

(పాణ్మసింయయు(డు బయటముగను బేల వేనీకొ న్న వాం "జ చీలను (కౌలి 
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((కేలితో) కీలు చు ఉన్నాండు, సఖ్యం నిగాదో 5 ఇతితి గుడితి ఈ నుళ్ళాన 

నయ గాః (పగ “నె = నీ చెలులు (నీకి సునును నె +యటొట్ల గ) MRE 

మాని ఎడ తెంస్రలేని యేడ్సు'చే* జాన్బిన కన్నులణగలవాగు (గు 1 

పష్టార నుక 8 పహాసీత పఠికం సగ్వం పరత్యే స! లు సందర నుల. టోని లు 

(నీవు లాలింపకి యున్నందున) నన్వుట చదువుట నస సయును దూనినన్సీ 

రవ అవస్థా చ ఇయమేి = సీ దఇణయు ఇక్నీది (ఇంత కష్టదునగి గానున్న ౫), 

కథి నే అధునామొనం విస్ఫజ ఆ డనీ) కఠినాగ్నుగాలా. ఇన్టుడు (ఆయ 

ననుు ఈసును విడువుము, 

ఖీ నాయికొ ముసాలభ చే. లిఖ న్నితీ॥ (సాణదయితిః ఎ iyo 

చావ్యాపడశే _ అవననో నతయుఖః స్పణొ = భూనిం నిఖా . ఆయి 

తిష్టతి; సఖ్య నిరాహారాళ్ళ - నతత గదితో గః ఇననుళు నా CO 

మ్నశ్రా_స్థం రుదితం దోదనం లేన ఊద్య్బూనాని నయఃనాని సార గొ 

చథోకా శిప్లని? పగి రగు శ్చ సగం = హనీఠపకికం హాస్య కొరి 

బాగ్యా స్థపొరః యః పరిత్య Xo బీము కం ఆ తవ సక: చేశ సనం? భనీ 

సాతీశోయ స్స నాబొ లకు చే = 'సోొకథిణి నిష్టుర్యపకృ గీంణ దానీ సాధు నా, 

మౌన మో సొష్టకాక తకోపం = విన్ళృజ త్య చేతి సంబస. నాయికొ స్వీయ 

మధ్యా చ; నాయక శృథ॥; అత్ర మానక్ళత ని పలన్ఫ శ "రః వప 

అమ్మృకృత్ ఉపాలమ్భువచ నరూపం నరః అమీనా అంకోరః, ౮ 

జంక తాా 

నారో ముగ్ధశళా వార్ని రమణం, 

తిష్టస్ది నో వారితా, 

_న్త త్మిం తామ్యసి కిం చ రోదినీ వున 

స్తానాం మ్రీయం మాకృథాః, 
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కా నగ శీలి బచి రయ్యుహే సహృదయ 

స్థాదృక్సి్ర్యియ[ కాతర 

కిం నో బ్బారకర్క. నైః ప్రాయశ్ళత్తే 

hee నిగ్టీయతే, లె 
'నా,చుకునిక గవనుయు "న +యికొచఖి నాయికను. నిందించుట,--- 

'నాస్య॥ నుగ గ్ల; సత్య, గనుణం పంగ గి జా శ్రీలు (పికి) శోలియని 

వాగు (గానటంను ను (భోతోేసల) గ గుసువరు అయి (ప్రియుని వరో 

పటు ముగొంగుగ్కు. బారా. సత్యే నో తీస్గ ని ఆ చవారింస యబడినవాగు 

ఆగయ్యును గగ ముండయ (వారికీ వగసడక తఫ్పీంచుకొ న శ్లోకము 

గాదనుట్టు తీ" = అట్టుండంగా 80 తాన్యునీ కిం చ పునః దోదిపి ౫ 

ఏల వతస'డెదవు ఏల మతి ఏజ్చిదవు, శెపాం (ప్రీయం మౌ (అ) కృథెఃజ 

ఆ 'గాలియుచ్చులక్ ఇస్ట్యమును చేచుకుయు (నీవు ఏద్చుటంమీ వారు కోరు 

నగి వారి గా కోేరకను సి బర్నకు మనుట్స, (సయ? ఇాద్భృక్ కా ౫. ఆజ 

రుచి; యువా సు్భదయః ఆ (నీ చెలునుండు ఆట్టి మని"హారుండం (క్రీడ 

యందు కోరిక అచాండదు సడుచువాందు జాణ (యు బర్భర కరే? 

(వచి 1) నః కిస్ ఆ సరుసములు కక్కుంసయులు అగుమాటల చేత నునకో 

ఏమి (ప్రయోజనము, సీయం సశ అ(క్రవ్యు విక్రీయ 5 దీయనులగెమొక 

వందలచేత (అతనికి శూర్గకొలంగ్న పి యుములు చేనీన్స నశపణుం దుకొ నలబడి 

ఇ్యయబడంను (ముం చితనము నేక నన యడల వళపడీ జాసుం దగును, అట్లు 

ప్రస క్రొ స్ట అని యుస బేరము) 

అవ! నాయ ళీన భీదం ౫ మణ సఖీ నాయకొ ముపాలభ గె. నార్య 

ఇతి॥ నార్యో ముగ్గ ౧* నృత్యః = రమణం (ప్రీయం - హార ని సాధనం 

కోర్య స = ము జ ర్చ తాళ్ళ లం శ్చ మూలో అః = బహీగ్యుగ్థా షవ అత్య 

మో కక అ సర్యోం* ట్ల త్య బారి" న్సణో్యో స్తో తిష్ట. 2 చారరుతుం న 

శక్యా ఎత్యథల ఇ ఈత త్తస్గా త్మ్యారణాగ' “హె కొతరెకిం కముథభళాం = 
§ . 



16 ౧౧ క్రో పొణో్కనులలోలి 

తొమ్యనీ గ్గ గొనిం భజనీ - కిం భన గోగిపు సెం శి He "రం 

(నీయ మిష్రం గోద నక
 రి ఎదో క: మి. వ్య క 

శీ HY సాం 

(వీయ వి మి త్య జ్, శాద్నక్ (న సాద్భ Ss తరి టి గ 

నహృదయి శ్చ అ ౫HE గరి రక a (1? సగ? ల (7 శన స్ వగు లే tw) WE హో! 

అస్తాకం క్లీం కం ప్రయోజనం య సంతి es మ
 

రభ థు a బిక్రీయ “a నిక గాస్ § (is Ty w సాగ స క ta 42 ng 

ఇతి చంబన 8, శ్ర్రీణాం (యక షం ళన ఖాత నన్న (11 ria సశ 

గోద నాదికం పరుషకళిన * ఇ స్ధసా*ర న్న గటి న లి tr gng 

సౌమ్య( పక్ళ'త్యా (సయ అశ్వ ies ry ga ని నాశ సళ 

జకాయ; ఇతి సీ సోధరవ గ్ pd ఖ్ ఇ నట్టి అ మ ఆం! "్రీ 

భావః, అర్ర నాయిసొని సీయూ wo గకార షః అభం గ్ 

మితీవేశ్ ,  *“బబకారకకణా రణ జక LA shina . తగి 

చో క్షం దళరూపళ - 

“ఫేదయె దయితం కోపా దథీ 1" 3 సరో సక 4 ౪) ధి 

కీం + కలహా సరితా గ 

కోపా తాం సం పరానుద్య పళ్చానగ్శావనున్ని తి 

కలహోా నరితో బాగొ కోని. 1 పరశీతిళా 4" ఇగ, 

నాయక శ్శథః చా ఢవి| సీయక్ళ చ్నక థి త్యమగవణ . గాట్ నన 

కత ని ప్రలమ్ము శోడారః। నిప్రలమృకృతిం సా సాలన్యృన దనం అద 

నగ్న ఖీ "కేపాలంశెర:, 

న mene 

కోపా త్యో_మలలోలబాహులకికా 
పాశీన బద్ధ్వా దృఢం 

సీత్యా మోహనమన్దిరం దయితేయా 

సై గరం నఖీనాం పురః 



అమరు"౪ెన సమ్ క్ 10 

“భూ యో. పన మితి స అన న్మదుగిరా 

సంఘ? న్య దు శేష్టితం 

భన్యో హాన్యతి వవ నిహ్నా వివర శి 

(పీయాంకొ రుదత్యా వాసకా, ౧౧ 

శ ie నర్చిన న నాం రవి నాయిక దండిం చుట: ---(ెనుంగున 

స. వ్యత్య మయ: -కోసాన. = కోపముతో, కోనుల లోల చాహం 

అతి ళం షై 1న ద్సగుం ట్ర? న నూ Mea ఇం సలమును స నంటినియుం 

నాయిన ఎవ సను గాటెకో ఇట్టి AE గాక క (అఆనంగా తిననందిట అనిని 

న్గి ష్ అక్లాని సీస మన్గిగం ని TIER ల *అంభోగి గృహమునకు గొని 

(సోయి "అవటు _ స గం అ 5 ఢచ్భుము గా (తినరోపముఫీటువజకో, 

నగనాం బర జు 8 చేల మగుట, భూయః అపి ఏవను ఆ నుజల 

శీమణున బట్టు (చేయుదునా కి పేనువుగదా అని "శేశముు, ఇగీ ఇ అని 

(సగ వ పులో న), సత్ మృదుగిగొ దు" న్నేష్టితం సంసూచ్య= గొకీిలు 

చున్న కోమల వాక్కు. (ఆతని) 'చెడు'చెయిదనోను ("జలోొక గింగుాడు 

టను (స్రకిటించ్చి దయితయా రుద 'గ' = కెంఠ వీడ్చుచు, నిహ్నృలీ పరః 

ధన్యః పీకల" = వందనా? సస్లని అవృష్టనంతుని |పియతముని 

నవ్వు చ న్న వానిని ఫి పంన్య ఈ ఏవ ఎ బొగుగా కొట్టుచున్నదిః (వః స 

చేయునో బి కట్టుట 'బిదరించుట కొట్టుట యు అనునిట్టి బీ నాయకులను 

ధన్నూలం యు. Sie గా ఇంకి మధుర భాష ణాలింగ నాదులమాట "ఇప్ప 

వలయు నా (నుని భా, 

ఆన! అసగాధనం నాయం నాయికా. నిర్భన్సిణాయ గీతి ఈవి 

శాహ-జోపా దితి! కొస్తాగ్  కోమలలోలబాపసులటికాపూశేన దృఢం 

బ్యా = "మాహా నమ్చిగం సంభోగ గృసాం నీత్వా = పై పరం య “శ్రీఛ = 

కయన్ పురః జ పం = భూయో. కేవ మితి పున ర ఫ్యేవం 

కకక షీ ర్యిధోజాక్య-ర అన్న ఇదుగీలొ dh] ద్దదయా నృుదుఅయా వాక 



9) ౧౧ మం తె క్లీం” 

ధు శ్చ్వేతమ్ గుర న్ధసాగం టు ఫో నగ న నునే స స సల mm అసి న్య 

సంప రుద భా దయితి యో = నిహన్న (ముగి న. 1 FMS a గ్ స 's 

భాగ్యవాక =|పీగహా న్సియతే
 మూ nh = Mg స My! గ స్స్ an 

సరిబస కః, ('వ్రీయతిమశగ:' వె ల”ని నల tyr సతయ ష్ సం 

సాకం ధ న్యత్య మాపూద ఈ న్లి కి ముర CY. LEED ళ 
ఆని 

(41 

తస్టభ్శినె ౧8, నాయికో సియా (ప్రగల్నా యుగ! Het" oo 

దళరూప ౪ 
| 

“సావఫీశె"ద న్్ స త dy క ఇ. (తు ఫి 

'సంతజ్యణా తాడయే అం సులి ఇతి 

క్ లో టి 

నాయకో థృష్ష్రకాయిన నాయిక యా. సంసూచ శపగ థు వ్లాద్యునులో జీ 

2.వీసవా త-తథా చో కృంటీవ్య ప గొ నిభ జాయో+ భృ? aD తమను. 
జ్ tn 

మౌనకృతో విప్రలన్ము గృృగ్గార 8 ఆన్ ని ఫలస్ళకి ఖలీ ధల చక్షు 

(శోధ(ప్రాయం నగ్గ-య థా భార నియ = 

థ్ pen ప ౯ ॥ 

ఈ'స్య్యూజ [కో థ (ప్రాయం సోపాలన్బుం వచు పసన వక లక 

పాసోాప షత పసయుతం సవ ప్రలమ్ముం కలం నం! ఇ 

ఆ శేపో౭.లఅంకౌరః = “ప్రతిషేథ' ద్య రా తేపి ఇతి, ౧౪, 

Cr 

'యాతాః కిం న మిళన్తి నున్లరి వున * 

శ్చిన్తా త్వయా మక్క జే 

నో కార్యా; నితరాం కృి'ళాఒసీ,” కథయ. 

'శ్యేవం సబాప్పే మయి 
లజ్ఞామన్థర'కార శే చిపత 

త్పీకాశుణా చయుసూ 
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ద్ద సగాం హాసి తేన భ”విమురణో 

'త్పాహో నయా నూచితిః, ౧౧ 

టె యకని వ*క్యెము, - “పోసు? సీ _మీగనుణీ, యాగ పునః న మిళ 

ర్ు జు (సళాంచగము) బోయిన" ఖో భటిల కలసీకోర? ఏమ్మి మఠ్ 

కృ త్వయా దిన న కౌగగ్టై = నాకొరకు నీవు చింత పడ వలగు, 

వ నితేర'ం కళ" ఆగి ఆ (ఏచింతి చేఠ) ఆచింతచేత మల్ చిక్కీ_న 

ది*నవు అగుచు న్నన (చిక్బి.యు న్నాను, ఏవం నె షే మయి కశ 

నాతి వడి . టిని క న్స గంగ +డుకొన్నివాంద న నీను 1 దన్న మంట: 

"గా అ అగ రీ నిపతణ లి అణా చయపా = సీగ్గుష్యై 

బిల్ల గ ్ఞంగరంచుచుస్న్న క సుపాపగ అ (మక్తీయు) గ'లుచు పతయే న 

ట్ es (నుక యు) కంటితో మాం దృష్ట్వా = నన్నుం జూచి, 

సా*సి 1న నవ్వు ఖీరి, తయా భొఎ నురణ ఇ తానా? నూచిథః ౬ అ కొంత 

జరుగ నున్న ఇవానునంద లీ దృథి. ఇచ్నే యును తెలిపిన అసు నవ్విన నవ్వు 

చేశ నాశాకునికి తను పంరునమనపెంట శే అసు మరణింపనిళ్చయించు 

కొనియున్నదని తటపడినది అని భా,) 

అన నాంరుకో కై ఎ యాతా ఇతీ॥ ౧" సుస్టరి = మాతాం పోష 

తఈఃంప్రునునజామళ a శం ని సంగచ్భ స కం-మత్క్ళి (గ్గ సుజ. “ఆ స 

క ఎ శీ వ కాద mgr” ని సరద సూరత మితి శా? వలి ?ంత్వరూ న 

న్లో కార స్ట న కతజావ్యా-ంనటిః నిసి ౮ నుత్యగ్గీ ధి=క ్రకౌజనీ కౌళ్యకాం 

భజనీ = ఏవ మి శేన (పకా రేణంస "హే మయి కథ ళుతి సతీ తయాం 

అమర ₹“ర శే! స్ట రమకి ముగ్ద సంచారిణి-తారకా కనీనికౌ _ 

యస్య త స్తిపో క్షం - నిపతితీ చ సణా నిపత న్హీ (ప్రన_స్ట్రేన పీతాని 

నిరు స్తాన్య కూణీ యస్య త త్లెథో" కం తీన చయ దూం దృష్ట్వా-వానీ 

కేన శుష్క. ఫో సేన భావి మరణ" త్సాటాః భవిష్యసి రీ స్టైయాళ (ప్రయ 

త్న నరా చితో౬ఒ ఫ్యసీళ ఇతి సంబ్యాః, (ప్రియస్య నమన ప్రీసజ్ణం (శ్రుత్వా 
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జీవా మాతి యత్ త దిదం అాద్భృళ్ళ వేమ యూ పాయా. మను gu to) 

మితి అః నిత రాం కృళా౬-సీ తు (పీయోగమ నాన సగం IY
 

ఖలు కొళ్ళణం నమ మేతి తద్వనన ౦ స్వగతే దూశీ స్వ సె*నీతిం కం?
 

రోద నేన స్వకొర్యం వీత మితి అ్మగుగ శః కృతే ఇ త్యశగి gi 

ఆత్ర నిక్వెదో నామ సంఇారీ భావః నాఖో గెస్ - 

“బహైస విరహ వ్యాధి శోధ త న్యావబోథన్ని గ 

డారిద్యతాడనా క్నేప పరవృద్ద
 స్థవలోక ని క్షి 

ని ద్ల'పవాదమౌ నెళ్చ ని'గ్వీదొ నిష్ఫలత్వ$॥; 

ఆ చన్లభాళామ్బోద్గమ ధ్యాన నిశ్వాసస్వావమౌొన మ! 

చై న్యగ ప్రద వై వష స్థల రళ్ళి నేయో? భి వీ దంచు we 

నాయిక స్పీయా (ప్రగల్ళా చ, 'నాయకోం సుకుంలః “పకా చుం ను 

9: అగో ఆ చలల జో వ్ Ah “st ( నన్నో కీల ౪/ 

కూలస్ఫా శ్రీ ది త,భావి[ప్రబ సవిప్రలమృగ్భృ" ర్ ॥ అద్ర అ ప తీసు 

పం శా స రూపం శ్చ రి నగ్శ 

టం చం భన? క " 1) (| 

ఆన్గోప శీ పసేచ్భామాన ॥ గొ ర్యపి త్రిధా బగు గ 

త్వాల్ , అజేపోజ.లంకౌరః,
 

జా 

న కాులు 

తద్వశ్రాఖిముఖం ముఖం వినమితం, దృష్టిః కృళ" పొద యో! 

తత్సల్లాపకుళూవాలాకులక శే (శో, లే నిదుజ్జ నుమా; 

పాణిభ్యాం చ తిరస్కల్భతేః నఫలక'ః చీషదోద్ల మె గ ప్ల యోః) 

సఖ్యః, కిం కరవాణి యాస్హి కతధా మత్క ఇటు శే నంధయః ౧౨ 

(ప్రీయుని ఫి మొనను చొల్చుము అని బోధించిన సఖులటు అట్లు 

చేయ ౪ క్తురాలుగాక నాయిక బదులు చెప్పట, (ప్రయోగ వ్యత్యయము = 

తర్, వర్త అభిమఖం ముఖం వినమీరస్ = అతనీ ముఖమునకు. ఎదుట 

(శ్రా ముఖము సంప(బడీనధి (ఆతని ముఖము నెదుట నా ను ఖనును క నక 



అమరు కాన్యమ్, 25 

బడనీయక వంచుకొని యుంటిని దృష్టః పాదయోః కృతా = (నా) 

చో ంప్రు (నా సాదములయందు శాంసయబడీనది, తళ 'నర్దాప కుతూహల 

ఆకోలత గ లో పాణి భ్యాం నిగ = టిలని సంభావషణలయంగు (సంభొ 

షణలను వినుట) అనేక మిక్కిలి తొందరపడుచున్న "చెవులు చేతు 

అనో ఆస్థణుడినన్సి న్మయోః 'సన్తలకః స్వేద ఉద్దమః తీరస్మ్ఫృతేః = 

చే టి యందు ౫ గ స్పృశయుతో గూాగుకిొన్న' న ఇమ టయుక్క.. ఫట్టుక 

బూటు నీయ(బడీనగ్కి సఖః కిం కరవాణి ముద్ కష్బుశేనంధయః తధా 

“7 నీకీ 'వొలులాగ" ఏమి సేయుగును 'నాఅవికలో కు నూజణువగల 

(నీలి పోధ్సదున్నని, మోరు గప్పిన నన్నియు చేసితిని గాని అతనిెంత 

శాక దములు ఉఅప్న్నొంగి నాజిఖిక పటపట పగిలిపోయి నాహ వ లీళయ 

మును బంయలుపణీచినన్సి ఆకొనిపి దూనము ఎట్టు తాల్చంగలను! అని 

భావము. 
అవ! 'గాయికౌ సఖీళ్ళీ రి నకరణాయ బోధితా త త్మంతుళా మళ 

EN వలీ ఈ (ప త్యాహా-త దితి! ద్వ క్రభిముఖర తస్య నాయక న్య 

న క్ర్రైభిముఖం-ముఖం వదనం నుగీయం - వినని తమ్ అవాక్క్బుకం, దృష్టః 

పొదయోః.క్ళ తొ న్యస్త తత్స గాపకుతూనా లా కుఖళ రె-తస్య నాయక'న్య- 

శల్లాపా స్పంభాషణాని. శేషు కుతూహలం లేన-ఆకులతరె. అతీన్య|౫- 

UNG క గ్గ ముయా పాణీ భ్యాం-నిరుగి సీపీ క్క గర్మయోః-నవులకః ఛో 

మొణ్బుః. స్వేదోద్దను శృ పాణి భ్యాం-తీరస్క్యుతః (ప్రచ్చాదితః; “శీ భఖ 

నుర్కబ్బు కే నర్కొంబబ్బలి కౌయాం సంభ యః న్యూ తిసంధీస్థా నాని = శతథా 

యాని బహుధా భ్రద్య నే కిం కరవాణి కిం కళ్యా మితీ సం బన్ధ$ి, 

ఆక (సీయః కృతాపరాధః, తసి నృమాగ తె ౬. స్యేవం కళళాన్య మీటి 

టవతీఖ ర్య ధుపదిన్సం త త్సర్వం మయా కృత జీన అభిలాసే, ('ప్రచ్భాది 

లేజ.రి వాఘికాతికయా ద_న్లర్భంఘీతే రరయవైః కష కే భిద్యమా సే 

భాను వ్రశోళళాం యాతి) కథం మొనః (క్రియత ఇ త్యభ్యపాయః, 

అత్ర సాఘోళా నాను భంచారీ భొనః = యథో కమ్ = 



24 ౧౩ “(పహార విరతేె మధ్యే” 

“హాఖెోోలా మన సృముగ్గాసో గురు? వనుహీ భుంగాఫు 

'ప్రసాదాత్ (వియసగ్లైౌ చ్చ భజే న. _లాభతః 

ముఖ జీ సత ల "వయో కఖ్రలకోది స 

గాటోప బృంవాణ స్వేద సం kh స రఖీ్.క # ఇలి, 

అత నాయి కె స్వీయా ముగ్గ వ = 

'మనగా౭ల్వగకాటనా నా గ్లూొ లగా నిగతెనుస థో 

మానో౬.స్యా నిహ ఫలి నూక కీ Rg స Mes wT 4 

నాయక శ్ళఠఃః ఆత తన ప కవగూసం శశ ర నః ప్రసీళు 

మౌన న్ఫూక్షూ లంకెర;ః, 

“ఇన్ష ళా కారలత్యూగ్థ నూ ఏసిలం కొర ఈరిగ?, 

వాచ్యః (పగీయమోన గ మూర "తత్ర గ్విని(గి నుఠ॥లి బతి, 

న. 

“పహారవిరతౌ మధ్యే వాహ్న _స్తశోఒపి పరఒథవా 
కీముత నకరళయాఖె వాహ్నీ (నీయ, a మ్ స్తాన్యసి;” 

ద్తతి దినళ త[ప్రాప్యం "జీశం (వీయన్య యుయానతో 

హరతి గమనం 'బాలా వాక ర న్స బామ్సరుళజ్ట్య శ్ర 41.౧3 
నాయకుడు సంకల్పించుకొన్న దూర్మప్రయాణనును oo నుగ 

భాసమూనులచే మాన్న చున్నది, = హీ వీయ జ ఓవల్ల భుండా, (ప్రవాగ విరళ' 

ఆ(ఇకనొక, జాయుయుక్క. అవసానమందు (గానీ) (ఆనం గా = ఇళ నొక 

జూము'సేపటికిం గాని), అవ్నాః మధ్యే వాజపగటియొళ్క. నడునును (గాని) 
(అనంగా- ఇయ రెండుజామల సేపటికి మధ్యాన్నానుందుం గానీ అథవా 

గతః అసీ ప'లేజ అట్లాను గాబేని డానికి ని అనంతరమందః (గాని) (ఆనంగాంఆప 

'రాన్టుమందు€ కాట్స్. కిముళ ఆహ్నీ 'నకలే యాతే సతిఎనులీ యో పగలు 
షు. ళకచినంకట (అనంగా-అ సమయ మయినప్పుడు "గాని, ర్వి ఇనా 

సమ్మన్ ఇ నీవు. ఇచటికి నక్తువ్లుు ఇతి = ఇట్లని, చాలాజకూగ్ధ, భ కాజు 



అమ గు కావ్యమ్, లిర్ట్ 

యళ గ్ఞ్రధేః జాగో §ః ఆ కన్నీళ్ల నో గాడుకొన్నవియు గద్గదములును 

(అయిన) మాటలచేర, గినగతే (పాపం చిరం యియాసతో 8 (వీయస్య 

గమనం సాగదీ = గినయులే నూజులచేత _అనంగా “పెక్కు_దినములకు) 

పొందందగన! న 'ీగదమునకు పోయగోరు చున్న (పీయుని పయనమును నివా 

రించుచున్నది,. నిన్నుం 'బినీ చేను (బైదుకన్యు నీవు పయనము సాగిన 

క్రాంసనుసీపటికే చేంజే మదీయామరణవృ గ్తాంతమును. నిని నీవు పెనుకకు 

శోవలనీయుండును కొవున పోవలగ్యు అని ఇకక పాయను, 

ఆన॥ నాయికా (పంగగాణొన్ము ఖం నాయకం ము'గొలా పి నికావాగ 

యతి = (ప్రహ'శీతి॥ స్ నీ జ (ప్రబారవిర బ్" నత్యాం యానానసాెనీ 

సతి-త్వం భవా = నిషా అత్ర = ఏవ్యనీీ, అసహార్న నుధ్యే మధ్యాహ్న 

వా. ఏష్యస్కీ అన వా - త్రగోజనీ పరి అహ్నీ అపరాహ్లీ- వా 

ఏస్యున, కిము గక లె _ అపొ దివజీ.౧గా లే నిష్ణచ్చతి = వొ వీస్యునీ, 

ఇ త్య శన (పకౌొ'గేణ = బాలా ము న నబొపష్పుగుళ త్ో = సుబొ 

పాణీ చ శతాని యళ క్ర ₹ెని చ లే శృబాప్నగద్ల రి త్యఖకాః యళ 

షో ఇత్యను॥ రణ శ స2 యం - 'నొస్పన్య కః (పభ నస్థానం = తథొ 

చో కం శాకు నే అ ‘rs _్రమ్మికబాన్నన్భ చ్రైకలున?” ఇతి - లేన 

వాకు నాం న్ దత్వం భంభ్లనలి. నా! స? భదకడ మః.దినళత। ప్రాస్యం 

బహుదినగమ్యం - జకం = యుయాసతేః గన్ను మిచ్భకః = (నీయస్య జ 

గనునం ప్రస్థానం భారతీ నిశారయ తీతి సంబగ్ధః, ఆశ 'గ్రన్యం నాను 

నంచారీ ఫొనః = యథ కమ్ = 

'అనోజు సంతు మనసో దైన్య మి త్యభిధీయ లే 

భో కాధవ్యాధిదార్నిద్య చిత్నే త్ఫు క్యాదిభి ర్భ జెక్ $ 

అబ్బికం చశిరోో చాస్పె నై న్రస్వరద్టం యత్ర జూయే లే,” 

1 ఇతీ, 

నాధం క స్వీయా క దు శాయకో2.నునాల$ం భవిష్య ' 

| 4 



26 ౧౪ కథ మువీ నఖ,” 

తృ్రవాస విప్రలమృళ్ళగ్దారః, అస తృీపర బం. నృృడాగి నం 
అశేపో౬.లం కొరః, ౧౫ 

కథ మపి సఖి (క్రీడ కోపా దరి ఏతి మ యోని కే 
కవ అ ఈ ట్టి EN కయ్య్యా౧ బజలభావ్షతి ఏ వన నః; 

రతి నరభసభ్య క్ల (పేన్లి వ్య పేరఘ్ళు 51 న్నహోం 

ఫున రవీ Mere చేతః కోగోని, గరోమి గను! ౧౪ 

నాయిక సఖినో వెప్పుకొ నుట, న ఖీజపీ uh, శ్రీజ" వో, గాంగ్ జో 

పొలయలుక చేత, కథమ్ అపి= స్యైశీలకు (వ్రజ ఇతీ మయా ఈదిన ఇగి ఆ 

పొర్లు అని నాచేత పెప్పలడంగా సే (షొనుని జీ ననగా, ఈ కథన 
న్చూాదయ। శయ్యాం త్వక్త్వా బలాగ్ గతః ఏవ=(ఆ) (కూగాళ్ళుండు పడ 

కను విడిచి బలిమీముయి పోనే పోయినా ఇతి స గళన ధ్వస్గ క 

వ్య సేత ఘృణే తనీకా = ఈవిధమున స వేగముగా. అణగదొక్కి 

బడిన కార్తి గఅవాండును (నామో(ది తన హారి ని అణలగటొోక్కి.నబాం 

డును) నళించిన కరుణగలవాండును (కరుణను వదలినవాండను ఆయిన) 

ఆకనిమించ్య వాత (పీడం చేతః పునః అని నృృనోం కరోతి = ఖ్ 

బడిన నీస్టగలదై న (నీస్ణమాలినదై న) (నాయొక్క) నునబ్ళు వెండి యు 

కోరికను వపొంచుచున్నడ్కి కిం కరోమిజఏమి చేయుదును * 
అవ॥ నాయికౌ "సఖీ మోబా = కథమితి 1 హి సఖి - కీజా 

కోపా తృ్రణయనూ 'నాత్ = శత నుసీ కృళ్ళ్రేణ = (వజిగ చేతి ము. 

దిలే సతీ ఈరిలే భరీ - కథనచ్చాఢయో నిద్ధురను నః = శన ధూకేళా ఎ 

శృయయ్యం త్యక్వంబలా ద్దత వన నిబార్యనూ కోజభ్యనధూలయ గత స జె 

భ్యథ్గళాః, ఏ ఇ క్యేనం న సరభసథ్వ సరము సళ్వరనినార వణరే ఎ వ్యసక 

"ye అఆపగతకరుణే - తన్నీకో  సూత్టీడం గస్టలజ్జం-బేతో మను మొన. 
Gna - శ్వ వో న oo irs కిం కలో (క సంబద్థే: | 

స ip 
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అ కాఫ్ పాయో వ్య గి ఏవ, జె "శ్చుక్యం నామ 'సంచారీ భొనః - 

యో _కపో జ 

 కాలాక్షనుత్వ మొత్సుక్య్య న్ముపా-ప్త రిస్ట్రవ స్తునః; 

ఒంతొప శ్చ మనళ్చి గా నిశ్వాసో గమనోద్యమః 

ఇత క రెనుభొనై 8 స్యా దఖ'నేయ మిదం బు"ఢి 8) ఇతి, 

ఆతి 'నాయికె స్టీయా స ధో చ - కిం ఇ ఆవ భేదతః కలహో సంతా 

చయ కిం ఫగటియీ - 

“సేహ్వాల క లబానిహ్కైం శ యస్యా నాన సతీ (పయః 

సా పళ్చాతాసనంపా కలవో స్థరితొ భవేత్ ఎ 

నాయిక ఫ్ప్రన రవిస్థాఖది నాష్ట్రవిధాః- 

“అతి వాస న్యూ చ నిరపగోర్కజ్ణి తాఒపీ వా 

స్వాధీనపతి"కొ పవ, కలహా గరితా తథా, 

ఖీ తొ, విసల్భ" చ తథో (పోసితభత్భ౯ా కొ 

తథాఒభిసారికో సన, మి త్య నాయికౌః సృృతాఃం ఇతి, 

నాయక కృథః, యతః నాయికయా 'వజే ళ్యుక్షమొత్ర ఏన ళయాష్టం 

తకా౭..ష్భత్ర గతణాకా, (పణయమానక్ళతో విప్రలమృశళ్ళ్ణారః = 

యథో కర దశగూప"కే 

కర్ర [పణభునూన సార తోో.పాజేశితయా ద్వయోః ఇతి, 

అఆశానోప తేపరూపం శృచ్ణారి నర్మ-జత్ర నర్మకగ్తణి వోస్యాభొ వేఒఒవీ 

సర్వం హాస్య మితి దశరూపక కళ నేన న విరోధః _ తథా చ భోరతీయె.. 

ఉర్ణాకతళ్ళగ్గారం నిరుద్దళరుణం నీవృ క్రవీరరసం 

సో స్య పవచనబహుళం గ (త్రివిధం విజాసీయాత్ *, 

ఇ ర్యర్ర బహుళ వాణేన వోస్యళ్య నియమాదళఃా నాల్, స్వభొనో 

రళంశొరక, ౧౪ 

ననన. 



ర్తీర్ర ౧౫ 'దంటతో్యోో నిః' శి” 

దంపత్యో నికాన్ జల్నతో గృకాసా శు శే నాకొణిల గయ దద 

_స్తత్చాాత గుళారుసన్ని ధౌ నిగదతి న్రస్య్యాగిము ఇతం నము; 

కణాకాలమ్బి తపద్మ రాగ శకలం విన్యన్య చణ సఖ 

(వీడార్తా విదధాతి చాడిమపలవ్యా జీన నాన స్టేను, (౫ 

నిశి జల్పణో; దంపనో్యోః యగ వరః గ" ws ఆక (తిల a 

ర్శొతి సల్లాపములాడు చున్న భి రిషభ్ సలయుక ఫం వీ మాట 
ఇంట (po 

పుడు చిలుక చేత ఆలకింపంబ' జినో తిన. ఆతిమ్మతిం గురు సన్ని" నిగడ 

తస్య= ఆమాటను తటుచు గా ఆ శ్రేమానుల యదుట బలుకు చున్న ns 

చిలుకకు చఖ్బూఫు 'టే=నోటిడొప్పయుంద్యు (వీడా ఆగ్ననను*ః జ నీస్టు 

నేత పీడింపంబడీనవై న కోడలు కరి అలమ్బితి పన్మం'౫' శకలం = (ఉన 

శావియందు ధరంపయబడుచున్న "కంపు తునియున, దొడిమ ఫల చ్యాగీన వ 

దాడీను గింజయనుమివచేత, విన్యస్య ౫ ఉంచు సాక్ స్థనం విది ధాతిఎ 

మ! 

ఒక తె రాత్రి తానును తన భ గ్రయును అతడుకొన్న 'సరససల్లాపను 

అను పంజరములోని “పంపుడు చిలుక విని మజణునా/డు అఆ సుయుక్కు 

అ ర్రమానుల[మోల పలుకుచుండ6 గా లబ్షపడిన మ్ అపలంకులు నూన్నుట్న్ల 

తన ఛెవియందు కర్గ వూరము'గా సోప్పారు దున్న కంపు తునియను జాజిను 

గింజను తినంబెట్టినట్లు జానినోటం లే యను, ఆదియా 'దాడీమగింజయని 

తఅంచి (సీలుడు మాని దానిని సాధించుచుం'డెను, 

ఆవ॥ కే 'ర్వాక్యం డంపతో రితీ॥ నిశి ర "జల్పలో సళ్ల 

పతో.జజాంపతోర్య ద్వచః గృనాశుెకేన = ఆకణికారం (శుతం-కే ద్వ 

నం (ప్రాత = గుజారసన్ని ధా గురుజననమహా”సే = అతీమాశ్రం బహుళ 

కరం = నీగదఠః ఉచ్చారయతః - కన్య కుకస్యంచబర్భావుటు. |త్రోటిసం 
వయా పీడార్తా అజ్ఞాకోలా  నథూః రమణీ = డాడీమఫలబ్యాజేన జాడను 



అనురు కన్ఫమ్, ల 

౧ిజన్భావ శ" "ty ఫలే బన "శం అశ Me క కగొజ౯ాలమ్బిత పద్మరాగ 

గలం సనస్టాట్టి కె 'భూపణ క లితియోణీక్యఖ్టం. నిధాయ - వా నం 

వదన నిగోధం _ సిదధ్ధ" సతి సంసనః ఆతి నాయిక స్వీయా (పగ 

లా చ బ్ర లం కథ సతి చేగ్ _ యఫో క్షం వరదూప6 = 

ST పోలీ బాగుర్య "కార్య శ అంగు తొ 

wD మ. / స్టో ER (శ న. ట్ లొ సక్తీ 

wh mao” ని చెను ' (చ "గ్ర సజ .ప్యృణేత నో” ఇతి, 

నాచుకోలముకూల.. అత్ర సంభోగ కార్యా సం దళ రూపే - 

రుకూ!” నషటీ 1 య తానా 'సిన్టం నిలాసీన" 

దిశణ"న స్పశి ఇ నోసిని సంభోగోజ..య ము దా"న్భొతిః,” ఇతి, 

 ౧భోీజా ధోతీ గి *. ధాటి “మ్ = అత్ర నగ్న భీ "దో త్య గ వొళ్లు స్ 

“గన్న జత పకీచాగో నమజా% భోళా. థలా ఫీత'జే,) ఇతి, 

యు రలంకౌగ? = యక కమ్ = 

“అయయుజ్యమానస్య మథ ళ yi స్యాథకాస్య ఛా పునః 

రాద కయలశే యా సొ యు కీ ఈ శ్వ్యుచ్య'లే బు ధిక ఇతీ, 

ణో Cd wi 

అజ్ఞానేన పరొజ్లు ఖం "ee Ch డాన్లీప్య మూం దుఃఖతాం 

కిం లబ్దం కథక దునజాయన నయా సౌభాగ్య సుతాం దళామ్ 

స టక జ యి జొకుచవ్యతిక రాస క్రాజ్ఞరా గారుణం చ్ టె జాలీ గి 
కప అద “పనీ జ నీ వతు స్తే నును ,ణైలపజ్బనులినై "ర్వేణీసదై రజ్కితమ్, ౧౬ 

ఈ కిందియర్గ ము శృం గారదీసీళ కో ఇంచుక భేదము "గా నుండును, 

శ్వీంట్టత్ర జ కనా ధూ ర్లులడా, పరిథి వాత దుఃఖీతాం పరాజు ఖం మాస్ ౫ 

(నీవ్రచేకిన్స తీరప్య్యారము'ేక "పెడ ముగ మైయున్న నన్ను అగా "నేన 

అక్షవ్య ఫొఖాగ్యకు ఏళాం దశాం నయకో దుర్నయేన కం లస్థిమ్= 'రెలిని 



80 ౧౬ “అజ్ఞా నేన పరాన్న ఫ్రం,” 

శీమిచే కవుంగిలించి కొన్నసాబగును ఈ ౫ తీక శచ్చిగొోన్న గుర్నీ సుని 

(నిచ్చే ఏమిపొంద(బడినగి ( శేలివి లీక నుండ ను హీ సన్నం గి నలగీలిం చి 

ఏల వృథాగా నీ సౌ ఫొగ్యమును ఇ సొజ చీనీ కొంటిర్సి) ద ఖు టన 

వ్యతీకర ఆన క్ష అద్దరాగ అకుణం చే ఏతి, వతు! స 'అపయట్కంపుల్ని? ॥ 

మను బీజీ ప ల! య న రేవో = (నీ) (ప ము మొకం (నములి స ఉసెగ్కేం 'స 

వ్రత అంటుకొన్న ౨ మివ్రాంతే చేత షా sod 1 న నీియుగి గ్రా or ప న 

మడ్డీచే మలినముల్రైన నా * జడ్ టా. గున లుంల్మ' (మున్నది 

ప గృఎచూడుము, 'నా.నుకుండు రితి యన్య వనితా? నడం. పగువను 

ఇంటికీ వచ్చీ ఆసముయాచున తనపై ఖే తిన కవల ఖుముగిమి గొ 

నున్న “నాయికను 'పనుకనుండీ క వుంగిలీం జజ? ఆంగునం ఖీనీ ఆ వః ముక్క 

జడ అతని wi నేక అంటుకొని అబడయొక్కు నూ ని నెమచ్చలు ఆ" స!" ny 

మో౭ద అన్యవన తౌ శ ససనభరిసఘ్యగిస్టక్తి కి వన (37 యని వాఖౌళతి గా 

గ్యతులో నుుటము గాం గాన నల అంతట ఛాయికి యతీనీని 

“అయ్యో! చానిగుబ్బలనుండి యబ్బన యీంముంగ ఈశ ంఫ్రుసోంజును. నా'జడో 

నూనె మచ్చలచే ఏల షాడుచేసికొంటీవి ! ఎంతి తేలియనివాండవు!” అనీ 

గంభీరో కూల నుల్లసమాడు చున్నది, భొనరు సులున్సగ నూగొంపవ చ్చును, 

అన నాయక్ స్వాస రాధ 6౮ పచ్బాదయ స్తం నాయుకిం నివాళ్ళు 

శ. అబాచే సతి హీ కఠ ఘూతళా - సరభఐిః గిరస్మాంర? - 

ద్దుఃఖితౌ నుత ఏవ పరాణ్సు భీం మాక = అ నేన అవిచాకీణ = అక్టిష్యు 

అలిబ్హ్య - అద్య - సొభాగ్యం శో భావ త్వమ్ = ఏతాం దళామ్ ఈద్భళ 

నువస్తాం - నయతా (పాపయతాొ = ధుర్నయేన దుర్వినీ లేన = భవతాంకం 
లుం కీం ఫలం (ప్రా పం = న కీ నుసీ ల్సి సు త్యగః శా మేర దశొం 

వినృణోతి, = తె దయితాకుచ న్యతిక నానక్తాబరా గారుణం దయికౌయాః 

తధా శా భన్యెం వ్యతీకర స్పంపర్కః Bs అస కో ఆనులి పః భ చాసో 

కాగ శ్న చచాళాఖిశేనః లేన అరుణం = కచేశ ద్వ - లైశపబ్కం 

మస్ట్ మైన పట శుభీకువై ఒశేతీపటైః పచోచ్చయనంపర్కష్థా నై జని! 



అమరు కావ్యమ్ స ౮1! 

“జీశీ నడ్మిపవాసౌ చ కుచోచ్చయి ఇ త్యమర శేష; _ అబ్మీ_తం 

లాగక్భితం సళ న్ ఆలోక . మేతి సంబ్యః, అత్ర నాయక స్య హతం కథ 

య సిన ఆససఇ"వేన తస్య వబ్బునాం (ప్రకటిత వతీ గ్యభి సాయః, అక 

నాయక స్టీ'ళగా ధరా ('ప్రగల్భా చఎయశఖథొ క్రిం-ోధీరా గుస్త కారా 

స్వా దస్చిరాగాపలాణా దితి,” కించ ఖన్మీతా - బగ న్యాస్యావిక్ళ తె ఖణ్ణొత 

కేస్యాళాక షుబయినాి షత నాయకో భృస్తః ఆత్ర శా కేరి సంబుఃన్యా 
6 9 ణి 

నాయక ని కేస a గజ కీర తు (క్రన్షయా నాయకం (ప శ్యామ న్ర్రణమ్ _ 

యో కం భ'రీదమె 

“దుల్ళీల గో ట్ర్ గురాబారః శదో చామవిరూపకః 

నిలలాస్ట” నిస్గుర శతి (వయః శో భీ౭.భిధీయ గిం ఇతీ, 

అతి వై నునళ్య కృ చేష్యాం-విప్రలమ ర్ట శృగ్దారః, మొనక్చ్ళతం 

శ్ర "రి నగ లో త్య ఉన యయథో కక్ న “ఆసోోప కేపస్టే దభ్భామో నై 8 

శ్చికార్వపి త్రి ఛా”, ఇలీ, ఆత్ర ఫీంతు రలంకొరః, 

ల ససత్తుయాలలోలా 

వక (శానననంగటిః పరివ్యూతా (పత్యుద్ద్గమా దూరత 
ప ష్ 

స్తామ్న్మాలానయనచ్చ లేన రభ సాశ్లేపొడ.పీ సంవీఫ్నీ తే 

అలాపోఓఒసి న మి|ఖితః పరిజనం వ్యాసారయ నొగ్గ_న్లికె 
: ean 

శా నం (ప త్యుషదారళ శృశురయా క్ేపః కృకాగీ౯ాక్ళతే! 

అసం౦'ధ్ధని నాయకుని నాయిక తన శీర్ఫుచేత ఖేద "షెట్టు చున్న ది. = 

దూళాగ్ ఏళ (పత్యుద్దయాగ్ ఏకత్ర ఆసన ఇంగతీః పరిస్ఫృళొ * దూరము 

నుండియే ఎడురుగాలేచి నడచ.టచేక ఒకచోట చే అన మంగు కలనీకూర్చుం 

డుట కన్పిం పంబడినద్వ శామ్మూలి ఆనయన (చీ) ఛలేన రభస ఆశ్లేహః అపీ 

సంవిఘ్నిఈః = శొంబూలనమురొమొక్క (తాంబూలనును) తెచ్చుటయాెనిడి మిస, 

శోక శేగిరములోడ శవుగిలింత యు, ఆటంక కెట్టంబడీనది అ న్రీశే పరిజనం 



రీ ౧౭ “వక (తాననసంగతిః 

ఏూపమందు పరిబారీకౌ జన 

(నాయకునిగో ) 

“కుర్చీ 

వ్యాపారయ నార ఆలాపః అనీన మిషశితః=స 

మును (నాయకునకె ) పనిగొనుచున్న యా నాయిక చేత 

మాటయేనియు కలుపణబడదాయెను (పరిచారికలకు నాయకోని క 

తెచ్చి చేయుము” “విసనకజ్ల తెచ్చి ఫీవుము,' అని యిట్లు పనులు నేయ వాస 

లాసంగుచు ఆనెపమున ఆతనితో మాటలాడకయే యుండిన దనుట్స, 

చతురయా కౌ _్దం (ప్రతీ ఉపచారతేః క్రోపః కృ తార్డీ కృతః చగధురుగ_ే 

(యయిన నాయిక) చేత కౌంతునిం గూర్చి ఉపచారముల చేత (ఊపభార 

ముల మిషచేక జే (తన) కోపము సఫలీకరించుకొ నంబడినది. 

అవ॥ నాయికా కృతాపరాధం నాయకం 'చాతుర్యా న్రేదయలి జ 

ఏక (కేతీ॥ దూరా చేవవ్రత్యుద్దమా త్పృత్యుశ్ణా నా - చేళ్ళత్ర ఏకనిన్పీ 

శాదొ _ ఆసనసంగతిః ఆస నే ఆసీనయా కృతా సంగతి శృ శనం _ పరి 

వాతా నిరుద్దా, తామ్బూలానయనచ్చ లెన-రభ సా శ్లేషా౭..పి రభ'సీళ త్వర 

యా కృతః ఆన్లైమః పరిరమ్మో2..పీ ఎ సంవిఘ్నితః ఈ తారకౌదిగ్యా దిత 

చ్చ్రత్యయజ ఆన్హికె నమాసపె = పరిజ'ం - న్యాపారయ న్యా "కొళ్యటు 

(ేరయ న్ల్యా-కయా-ఆలాపా౭పీ భాషణ మపి-న మిశితః న నంయో జీత: 

అనేన (ప్రకారేణ.చతురయా విద్యయా-కౌ నయ. కౌ_గ్టం (పతీ (నీయ 

ముద్దిశ్య - ఈపచారతః ఉపచితోపచారాత్ _ కోపః ఈపాన్టిామానః - 

కృ తొ థీకాకృతః సఫలీక్ళత ఇతి _ సంబన్ధః, అపరాధిని (ప్రియ జూన డే 

'నతి సవావాస నం ్ లౌవణ నల్లాపాదీనా మకరణ మేన కేపస్య కృ తాగ్గత్వ 

మితి. అత్ర అనహీతం నామ సంచారీ భొవః - యఫో క్షమ ఎం 

“అవహితం భయ వీడా ధాస్ట్ర్యళ౯ కాటీల్యగ "ర వై 8 

ఆకారనోపనం, తనీ, న్ననుభావా భన నమో? 

అన్యథా కథనం, దృష్టి రన్యథా, నాన్యథా న్ట్తెః; 

విషాద ధైర్య కృతక క థాభజ్ద్" మృహపాదరః, ఇతి, 

అత్ర నాయికౌ స్వీ యూ (ప్రగల్భా దీరా చ - యఖో _క్షమ్.“సానవీన్థాద 

రోదా సే రతౌ' ధీ శతి. నాయక శృఠః అత్ర మొనకృ్ళళ స్మపలన్భుః 



అమరుకావ్యమ్. ఫల 

శృజ్లైరః నర్శగభణాః ఆ శక థొ కం-డఛన్న నేత(పతీచారో నమణ 

గరో్2_ర్ధ హెత వే.” ఇతీ, యు క్రి రల కౌరః, ౧౭ 

అయాక. ఉర్టకపితిలాం 

దృ ప్ప వై కానననంగతే ప్రియతమె పశ్చా దుపే త్యాదరా 
చేకస్యా నయనే విధాయ విహిత క్రీడానుబన్గచ్చలః 

Ww aN | జ తిర్యగ్వ(క్రితక స్థర సరః క (పేమోల్ల నన్మానసా 

మ _న్తహా౯న లనత్క పోలఫలకాం ధూతో౯ఒపరాం చుమ్చతి, 

ఇద్దజు కౌంతలమగ నిచయిదము. --ఏక ఆసన సంగతే (పిీయత మే 

దృ స్టా= ఒక టియే అసనమందు కలనీకూర్చున్న (పేయసులను (ఇరువురను) 

చూచి, పశ్చాత్ ఉపేత్య = మెలకువగా (వారి) 'వనుకవై ఫుగా దరినీ, 

విహిత (క్రీడా అనుబన్థ (చొ) లః = కౌవింపంబడిన యాట యాస శీ 

నిపముగలవా౭డె (ఆటకై చేసినట్టు నటించుచు", ఏకస్యాః నయనే 

విధాయ = (ఆయిరువురలో, ఒక తెయొక్క. నేత్రములను (తనచేతులతో) 

మూనీ, తిర్యక్ వక్రితక స్థరః సకా= అము గా వంపంబడిన మెడగలవాం ౬, 

ధూర్తః = వంచకుడు అన్లః హాస లసక్ కపోల ఫలకొమ్ అపరాం, 

చున్నుతీ = లోపలి నవ్వుచేక ఒప్పారుచున్న బల్ల వంటి చెక్కి_క్లుగలదై న 

బిశాలమెన వెక్కిళుగలనె న (యా రెండవదానిని ముడ్దువెట్టుకొను 
[లా షి టా. దిొట 
చున్నాడు, రెండవ నాయిక నవ్వుట తనరూంది ప్రీత్యతీళయము నకు 

కన్నులు మూయుట ఈచుంబనమును చూడకుండుటకు, ఏవమొదిని శేష. 

లు సులువుగా నూహింప6దగినవి, 

ఆవ॥ కే ర్వాక్యం-ద్భ "ఫ్వైతి! ఏకొాసనసంగ తె ఏకం చ తదా 

జనం చ ఏశొసనం తృత్ర - సంగ తే మిళితే నిషభ్మ ఇత్యథ౯ః - (వీ మత మె 

గ యస్యా - దృష్ట్వా = పశ్చా దుపేత్య పృష్టుత సృమోసొద్య - విహిత; 

తః - (క్రీడాను బన్టః *ీరిన్యాసబ్దః - స ఏవ - ఛలం వ్యాజో - యేన సః 



84 ౧౯ 'చరణవతనపక్యాఖ్యానాత్ + 

త్రథో కః - ఆదరా దృహుమా నాల్ - ఎకస్యా శ్రయో రన్యతర స్యా - 

అ కత కన 
నయ దృకా - పీథధాయ పాణీబ్యా మాచ్చాద్య తిర్యగ్వ ల కస్థరః 

తీరగ కీకృతకణ్ణ _ సృకొ - ధూగోకా వ్బుకః-సపులక పేమోల్ల స్థాన 

సాం సపులకొచ సొ (ైపేమోల్ల సవ్యానసా చ తొం-కిం చ అ_సహాజాసల 

సత్క_పోలభల కామ్ అఆ _న్లగలతవానీఠశోభమాన గబ్జస్థలీమ్ _ అపరాం 

ద్వితీయాం నాయికొం-చున్ను తీతి సంబన్ధః, అభ్నిపాయో వ్య క్ష ఎవ 

ఆత్ర హాపోకా నామ సంచారీ ఫావఃః నాయికే స్వీయ; త్రయో 

రాభాదిత నయనా ముగా అన్యా మధ్యా వా (పః ల్భానొ, నాయక 

శృఠః, సంభోగళ్చజణ్గార:, నమ౯కాగర్భఃః యు రలంకెౌరః. ౧౮ 

బయట టినాలా 

చరణపతన(ప్రత్యాఖ్యానా త్స)సాదపరాజ్బు ఖే 

నిభ ఎరకితవాదా రే త్యుక్ష్త్యా రు హో పరుహీకృ తే 

(వ్రజతి రమతే నిశ్వ స్యోచ్ వై ః _స్తనాహితహ_న్తయా 
నయననలిలక్షి న్నా దృష్టి సృఖిషు నిపాతితా, ౧౯ 

సకులబోదనల వేత నాయకుని సె నలుక దాల్చీ పళ్చాగ్తాపము 

పొందిన నాయిక యొ క... దినదకను ని ంచుట,. చరణ పతన (పక్యాఖ్యా 

నాల్ =పొద| పణానుముయొక్క.. తీరస్కరిం చుటవలన (నాయకుడు పాద 

ములందుం (బెల్లి నళు నాయిక అలుక మొననందున)ు (ప్రసాద పరాజు 'ఖే= 

ఓచార్చుటయందు విముఖులకై (అతండును కోపము బెంది ఆమెను ఓచార్చక 

యూరకుండె ననుట, నిభృత కితన ఆచార ఇతి ఉక్త్యాజరవాస్య మయిన 

వంచకపు వడవడికలవాలడా అను మాటకు (నాయిక ...యట్లు అన్నందు 

అకు, రుసహిపరుసీ. కృ లే=ఎకోపముచేత (కోపగించినవాండై ) కఠినుండులగా 

చేయంబడినవా-డై (కకినతను వహించినవాండై ), రనుణే వ జతి (సలీ = 

మ్రీయుండు పోళ్ళచుండలా ఉచై లః నిళ్వస్య _స్థన ఆహీళ నా ప్రయా 



అమరుకావ్యమ్. ఫ్టీర్ధీ 

బిట్టు గా నిట్టూర్చువిడీచి రచములయంగు ఉంచుకొనంబడీన చేయిగలలై న 

నాయికచేత, నయన సలిల క్ల న్నాద్భస్తిః సభఖీషు నిపాతితౌ ఇ కంటి 

నీళ్ల చే తడినిన చూపు 'వెలులమోంద 'వేయంబడీనద్కి (మిమౌటలు విన్నం 

దున నాగతి యిట్లు అయినది అనునర్గము గా కన్నీళ్ల తో వారిని చూచిన 

దనుట,) 

అవ॥ సఖీనా ముపదేశేన మానం కృత్యా వ్రీయం నిరచ్య పశ్చా 

శాపం గ తాయాః నాయికౌయాః దీనాం దకాం కని రావా - చర ేతి॥ 

చరణపతన ప, త్యాఖ్యానా అ చ్చరణపతనస్య పాద పృణామస్య య సృత్యా 

ఖ్యానం నిరసన మనజ్జీకౌర ఇత్యథజ:ః - తస్తా - త్పృసాదపరాజ్లు ఖె 

(సృసాదః సృసొదడనం ణిజన్హాద్దజ్ య త్ర - పరాబ్బు భో ఏముక్టుక = 

త సి కంనిభ తే కితవాణార నిగగూఫ ఘూతకా చారి త్ర,..ఇత్యు క్యా ఇతి వచ నేన- 

రుషా కోపేన - పరుషీకృలే రూతుతాం గమితే - రమణే దయితే - 

వృజతీ నిగ కాచ్చతి సతి - ఉచ్చ రతితరాం-నిళ్వస్య నిశ్వాసం క్ళత్వా- 

'సనాహితహ గయా కుచనిహితక రయా - ఆత్ర కవినా పతాకాహాస్తో 

వివఖీళః.“అత్యాహీ తె వాది న్య సి ఇత్యు క్షత్వాత్ _ నాయిక రీతి 

శేవః - నయనసలిలక్షీ న్నా-సయనసలిలై 8 సేక్రజలై 8 - కిన్నా ఆద్రాకా 

॥ నీ జ్ర 
దృష్టిః నిరీక్షణమ్ - ఆత్రదీ నా నామ దృష్టి ర్వివమీతా _ యథా క్ష్ 

“సబాపష్పనన్ష సంచారా శోశీ దీనా దృ గీరి తతి - సఖిష - నిపాతితా 

న్య. నేతి సంబస్థః చరణపతన ప త్యాఖ్యానా ది త్య నేస్వ నిభ్భత కితబాచా 

శే త్యుక్యా చ, “ఆఫరాధీ నృెయః తసి న హాదా న కతజావ్యః పరువ, 

వచనా న్యపీసృ్యయో కృవ్యా సితి సఖ్యుపదెళ ళ్చ్క నిశ్వ, స్వే త్యనేన 

_స్టనాహితహ యే త్య నేన అత్యాహితం చ నయన 

సలిలక్షి న్నా దృష్ట స్సృఖీషు గల తె త్య నేన భవతీనాం దురుపటజేశేన 

ఈద్భకీ నువ స్థాం (ప స్పా. స్తీ త్యయ మథక్ళళ్ళ, గమ్య తె, 

ఆత దైన్యం భామ సంచారీ భావః నాయిక స్వీయా 



86 ౨౦ “కాఖ్చా ర్ట గాఢ,” 

ముగా చ్క కించ కలహా సరితా చ, నాయక శృఠ$, విప్రలనృుళ్ళడ్గా 
వ! 

రః, జూలి రలంకౌరః, ౧౯ 

అయశాకనక్టక్రమయాలాంలూ 

“కాజా ర్ట గాఢత రావబద్ధవనన్యప్రాన్హా కి మథజాం పున 

కాగ్ధాతీ న్వవి తీ? తి తత్సరిజనం మై కరం వ్రీయే పృచ్చతి, 

మాత న్పు వవ్లీ మ వీవా లువ్పుతి మ మె” త్యారోవి విత క్రోధయా 

పర్యన్య స్వపనచ్చ లేన శయనే దతోఒవ కాళ నయా, ౨౦ 

కొకా = మొలనూలితో, గాథతర అవబద్ధ వసన ప్రాన్నా సతీ ఇ 

మిక్కిలి గట్టిగా కట్టంబడిన వస్ర్రముయొక్క్ల ఆంచుగల [3 (పోశముడి 

గలదై ) ముగ్గ అవీ = సుందరమయిన -నేత్రమలుగలపై న (యీికోమల్సి, 
కిమర్థం పునః స్వపితి ఇ ఏల మజి న్న్మిదపోవుచున్నదికి ఇతి = అని 
(పీయే = (సీయుడ్కు సై పరం తత్ పరిజనం పృచ్చతి సతీ = మెల్ల గా 

ఆమెయొక్క_ పరిచారికౌజనమును అడుగుచు ఉండంగా, మాతః ఇ ఓ 

యమా ! ఇవా మను సుప్తమ్ అపీ లున్నుతి ఇతి = ఇచట నాకో నిద్రను 

సయితము పోంగొట్టుచున్నాండు అని ఆరోసీత కోథయా తయా ఇ 

కల్పించుకొనలుడిన (అనంగా నిజముగాని) కోసముగ లై న యా'నాయిక 

చేత శయనే పర్యస్య స్వపన (చ్) ఛలేన అవకౌళః దత్తః = పానుపు 
నందు ఆవళిప్రక్క_కుతిరిగి పరుండు మివచేత (నాయకునికి చోటు ఇయ్యం 
బడీనది, 

ఇందు ఒకొనొక ముగ్ధ నొయిక “నీ వియుండు అపరాధ  అతండు 

వచ్చినప్పుడు పోంకముడీని బిగించుకొని నిదపోవుచున్న ట్ల టుండునుీ అని 

సఖిచేసిన యుపదేళమును 'ప్రియానిమోంది యనురాగాతిశయముచేత “నెఆ 

జేర్భంగోరకయా ఉల్ల౦ఘీంప నెజిచియు దానిని "నిజ పేర్చినట్లు నటిం 



అమరు కావ్యమ్, పై 

చుచు కపటమొనమును దాల్చి ప్రియునికి తనపాన్సున మిషచే చోటొసం 

గుట వర్ణింపంయబడీనది, 

అవ॥ నాయికొ 'సఖీఖి రానక రకాయ బోధి తా తద్వచనోల్ల జ్ఞ న 

భయేన కపటం విధాయ మానం కృతవ తీతి కవి రావా _ కొఖ్బాన్ట 

ఇతి! 'కొఇన్చాన్ట మేఖలయా గారా బద సన నా సతీ - గాఢతర 

మతిదృథమ్ - అవబద్ధ సృంయతేః - వసన్నప్రా న్ల శ్చేలాబ్బలం - యస్యా 

స్పా తథోత్తా - మ్యూటీ వానులోచనా _ కీనుఖ౯ాం పున “ స్వపితి 

శ్చతే _ పునళ్ళబ్దో వాక్యాలంకొనే - ఇతి - తత్పరిజనం తస్యాః నాయి 

“కొయాః - పరిజనం పరిచారకం - షెపియె 'పాణేళ్వశే - సై పరం మందం 

॥ని॥ “సెరం స్వచ్చస్టమసయో రిత్యమర శేషః _ పృచ్చతి సతి హ్ 

మూతః "హా అన్ను _ ఇవా అనీకా శయ నె _ నమ ను ప్రీ మవీ = లుమ్సతీ 

నాథయ టీ - త్యారోపీత కోధయా ఏవం కల్పితరోషయా-తయా.స్వపన 

చ్భృలేన స్వప్న ద్య్యోగ చ్యాజేన - పర్యస్య పరివృత్య-కయె పర్య జ్క. - 

అవకాశ; (పదేళః దత్త ఇతి 'సంబన్ధః, అత గాఢత రావబద్ధ వసన 

(పే త్య నేన, కీవుథ జాం స్వపీ త్రీ త్య నేన చ, 'అపరాధీ (పీయః తన్నీకా 

సమౌాగ తె సతి నీవీ దృథిం పద్ధసీయా," నిద్రిత ఎవ స్టోతవ్య మితి సఖ్యుప 

'జీశో గమ్యుతి, స్వప్నో ద్యోగకల్పనయా అవకాళో దత్త ఇ త్య నేవ 

(కేమాతిళయో వ్యజ్య తె, అత్ర అవహిత్తం నామ సంచారి భావః, నా 

యిక స్వీయా మధ్యా చ, నాయక శ్ళథ 8 సంభోగళ్ళద్దారః, ఆత 

కె శకీవృ తే రబ్దం నర్శగభణాః, యు_క్లీ రలంకొవ;, ౨౦ 

ఏకసి ౯ శయనే పరాజు ఖతేయా ఫీతో త్తరం తామ్యతో 

రన్యోన్యస్య వ్యాది స్టే తే౬ స్యనునయే నంరతతో తార వం 

ధంపత్యూ శృనకై రపాజ్దవలనా న్ని శ్రీభవచ్చతుపా 

భకాగ్నో మూనకలి స్పహాసర భనవ్యావృ శ్రకణ్ణగ్రవామ్, 



వ్రత ౨౧ “వకస్మి౯ శయ నే.” 

ఏకసీ కొ శయనే పరాక్ ముఖతయా వీత ఉత్తరం తొమ్యుతోః = 
బకపాన్పునంటే (ఒకరికొకరు పెడ మొగ మై యుండుటచేత పోయిన వచ 

నముగలుగునట్లు గా (అనంగా ఒకరితో నొకరు మాటలాడక్స)  వెతంజెం 

దుచ్కు అన్యోన్యస్య వ్యాది అనునయే స్థతే అపి = ఒండొరులయొక్క నున 

స్సులో బతిమాలుట ఉన్నను (ఇరువురును ఒకరినొకరు బతిమూలుకొన. 

గోరుచు నే యున్నను), గౌరవం సంరకృతోః = బెప్బ ను కాపాడుకొనుచు 
(ఆనయ బతిమాలుకొనక యే, (ఉన్నట్టి), చంపతోక = ఆలుమగలకు, 
ఆపాద్ద వల నాట్ మి శ్రీభవత్ చమపోః = కడకన్నుల (ప్రసరణము చేత 

క లియుచున్న చూపుఖుగలవారికి (ఒండొరులను ముందుగా కడకన్నులం 

బరికీంచి యనంతరము చక్కాంగా చూచుకోంగాా సహాస రభస వ్యావృ క్తి 

కణ్మగ్రవామ్జనవ్వుతోంగూడిన్వ వేగముతో (ఒండెరులవై ఫు, మటలిన 
కంఠముల యాలింగ నము క లుగునట్టు-గా మోన క లిః=పొలయలుక చేతం గలి 

గిన జగడము భగ్న ః= అణంగిసోయొను, 

ఆ... భార్యాభర్హలు ఒకసాన్పునందే పొలయలుకచే ఒండో"రులకు 

"సెడ"మొుగము7గా వలం దూనముదాల్సినవాగై కుందుచ్యు ఒకరినొకరు 

మన్నింపు చేండుకొనం గోరిక ౫లిగీయున్నను బ్రైచెడు ననుభీయము'చేత 

అట్లు జేండుకెనకయే యుండి అనంతరము అన్యోన్య భావపరీజూర్థను కడ 

కన్నుల నొకరినొకరే చూచుకొని చూపులు కలుఫుకొన్సి పరస్పర(ప్రసాదా 

జీశ్న నిటీంగ్సి తటాలున మవాసంతోసమున నవ్వుచు సరిగా నొండొరుల 

వై ఫు తిరిగి కంశాశ్రేవము లానరించి కడ లేతిరి, 

క టే ర్వాక్యమ్॥ ఏక న్ని న్నితి॥ ఏకన్ని కా శయనె ఏక కయా్యాయాం- 

పరాజ్వుఖతయా జు వీతో త్తరం నిర్వచనం బద్ధ నాన మి త్యస్థః. తామ్యుతోః 

గానిం భజతోః - కించ అన్యోశ్యస్య ఇతలేతరస్యు - వాడి వృాదయె - 
ఆనునయే సా_న్ట్వణే - స్థితే సత్యపీ - గౌరవం - సంరతతోః పరిపాల 

యతః = ఆది నాళయతో రి శ్యథళాః-ళన కై రన్టం-ఆపొబ్బవల నా న్ని శా 
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ఇల వ్యావతే౯ా నా-న్మి (శీభ వచ్చతుపోః ఆత చముళ లేన దృష్టిలణత్యు లే. 

దంపతో ఎ రనకలిః =మౌ నేన (పణయకో ఫేన - కృతః-క లిః కలవారి. 

తథాచోక్షం- 

“పణయేస్యాకావిభావాభ్యాం మానో జ్వేధా నిగ ద్య తె, 

అత్ర ప్రజయవొన సారి తో్కపావేశికయో గ్ట్వ్వయోళి, 
ఇతీ - 

సహాసరభసవ్యావృ త్తకస్ద్యాగవాం _ సహాపో హాససహితః-రభ సేన రయేణ. 

వొవృత్తె చ తి కర్ణ తయోః(గవాః (గవాణం ఆలిజ్ఞన మి త్యభజాః నా 

నహాసః భసవ్యావృ తృకగ్భ్యాగహో యన్న న్కమక ఖీ త తథోకం - 

భగ్నో ఖా = ఇతి సంబస్థఃః అత్ర భావకా ని; (పణయకోపస్య శాన 

త్వాల్, నాయికా స్వీయా మధ్యాప్రగల్భయా రన్యతరా చ, నాయకో2. 

నుకూలః, మొూనాన నర సంభోగ, ఇచేస్తాక్సతం సం గేద్యాారూపం శాటొరి అ టబ 3 లిం 
నగ, జూతి రలంకౌరః, ౨౧' 
ఆర 

ఇంప 

“పశ్యా మా మయి కిం (పపద్యత' బ్రతి 

న్ థర నిం మయా౭_లమ్బితం 

కిం నాం నాలప తీ త్యయం ఖలు శఠః” 

కోప స్తయా౭.ప్యా శ్రితః, 

ప్త త్యన్యోన్యవిలమదృష్టి చతు శే 

తేసి , న్ననస్థా_న నే 

సనవ్యాజం వసితేం మయా ధృతిహరో 

ముక్త స్తు బావ _స్తయా, ౨౨ 

మయి కిం (ప్రపద్యతే పళ్యామః ఇతి = నన్నుంగూర్చి ఏమి తలం 

చునో చూతము అని మయాస్ శై ర్యమ్ ఆలమితమ్ = “నాచేత ది్టీతనము 
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వహీంపంబడినదడి (నేను మొటలాడక బిగువుగా నూరకుంటిీని), ఆయం 

శథః ఖలు మోం న ఆలపతి కిమ్ ఇలీ = ఈధూ ర్తులు మతీ నాతోం బలుకం 

జీమి అని తయా అపి కోపః ఆశితః=[వీయ చేతను అలుక వహింపంబడినది 

((పీయయు అలుక చాల్చినది), ఇతి ఇట్లు అన్యోన్య విలక్షదృష్ట్ వతుశే 

తనీ కా అనసానళే = ఒండొరుల గుజిలేని చూపులచే రమణీయనుమున 

క్ దశావిశేవమందు, మయా సవ్యాజం వహానీతమ్ = “నేను మిష పెట్టి 

గవ్వితీని తయా తు భృతి వారో చాప్పః ముక్తః = వీయచేత నో (నా 

దిట్టతనమును హరిం చునట్టి కన్నీరు రాల్పం బజెను, 

తా, చేను ప్రియ యొద్దకుం బోయితీని పోయియు * నేను మూట 

లాడక యూరకున్నయెడల [పీయ ఏమనుకొనునో చూతి మని పలుకక 

ధీరముగా నుంటిని, ఆ కిటుకటుంగక (పీరు “ఏల మౌటలాడండు నాతో 

చేడు ఈ ఘూ రుడు!” అని అలకతో రిచ్చవడి చూ చుచుండెళు, *నీ భావ 
మును పరీతీ,0చుటకై నేను పలుకకయుంటిన్తి ఇంతమ్మాత్రమునకో నీవు 
అలుగ నేల *’ యను నస్థము గా చీ నీదో మిష. పెట్టి నవ్వితిని, అంతట 

(వీయ గాధానురక్షను తన్ను అట్లు పరీతీంచినందులకు కన్నీరు విడిచినది, 

అవ! నాంరుకొ వ_క్రి-పశ్యాను ఇతి | మయి మద్విమయే-ఏపాంకిం 

(పపద్య తే క్తి మనబుద్ధ నీకే ye పళ్యామో జూసీమ . ఇతీ మయా = స్థైర్యం 

సిరత్వం - ఆలమ్బితం స్వీకృతం - తత_స్టయా౭_హ్యయం - ళఠో ధూ గ్ర 
థి నే ఆలి 
ఖలు శబ్దో వాక్యొలంకార - మాం కి మితి _ నాలపతి నభావత _ ఇతీ 

కోపం _ ఆ శితః (ప్రాప్తః వా. 'క్యేనం జు అన్యోన్య విలత.దృష్టిదతు కే స్ట 

విలకూ లమకూన్య్యా _ సౌ చ సా దృష్టి శో విలడ,దృష్టిః ఎ అన్నో వన్య 

పరస్పరస్య = విలత, దృష్టిః తయా = చతురం రమ్యం-తనీ క న్నవస్థా నె 

దళా విశేష _ మయా-సవ్యాజం కీ మపి వ్యాళీకృత్య - వానీతం హోసః 

కృతః - తయా చతురయా - థృతివారో మమన్ ఇ ర్యవారో-బాప్పస్తు 

ముక్త ఇదీ సర అత్ర వానీత మి త్యనేన “త్వద్భావపరీమోర్థ మేనం 
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మయా తూష్మీం సీతం, త్వయా కి మితి కుహ్యతి ఇ త్రయ మభధిొకా౭_వ 

గమ్య తె, బొప్పో ముక్త ఇక్య నేన కోపభావః శా_న్దః, నాయికా స్వీయా 

ముగా మధ్యా చ_యధథిె క్షం దకరూపళె = ము నవవయిః కొమార 

యా మృదు భావకృ్ళత్ ) ఇతి, నాయక ఏఏ ఏనుకాలః, (పణయమౌా నా 

న న్గర సంభోగః, 'సహాస్యశృజ్ణాారి నమళా, యు క్రిరలఅంకొరః, ౨౨ 

వకస్మి౯ శయనె విపకురమణీనామగ్రహే ముగ్గయా 

సద్యఃకోపపరాబ్ము ఖగ్గవీత యా చాటూని కుర్వ న్నవీ 

ఆవెగా దవధీరితః (ప్రియతమ స్తూన్నీం స్టిత _న్తత్హ ణం 
క శ త్, 

మా భూత్సుప్త ఇ వే త్యమన్దవళిత గ్రీవం పున ర్యీతీతః, 

ఏకస్మిణా శయ నే విపకు రమణీ నామ [గె = ఒకటియె గజ్జె 

యందు తనతో బరుండియున్న (వీయతమాండు) చవతీ సుందరి పేర 

(తన్ను) విలువల గ 'సద్యః కోప పరాక్ ముఖ గ్గ పీతయా మాగ్ధయా జ 

తక్షణమే కోపముచే పెడ మొగ మై కుయులుచున్న ముగుదచేత్స్క ప్రియ 

తమః ఇ అత్యంత! వ్రీయుండగు భ్ర్త బాశ వాని కుర్వుక అవీ = స్తుతులు 

(బుజ్ఞవములు) చేయుచున్న వాం డయ్యుక్కు ఆజేగాత్ అవధీరితః ('నకొ)= 

జీసరపాటునో తిరస్కరింపయిడీనవవాం డై (వంక బతిమాలుకొన్నను 

మన్నింప దాయెననుట), తత్త్త్్ణం తూస్టిం స్ట్ (సక్) = వంట"నే ఊరక 

యున్నవాః జై, సుప్త ఇవ మాభూత్ ఇతి = (నాయిక చ్చే ని దితుండు 

శాక యుండును గావుత అశ, ఆమన్ల వళిత (గీవం పునః ఫీకీతః = వేగ 

ముగా (తీప్పంబడీన మెడ గలిగినదగునట్టుగా మజుల చూడయడిననాల 

జాయొను (అయ్యూ నిదపోయినాంటేమో పోకయుండునుగాక యిని 

కోరుచు అతని శీనీ మెడ (త్రిప్పి అతనిం బరికించిన దనుటః) 

అభి... తనతో బరుండియున్న నాయకుండు తన్ను “పేరం. బిలువక 

సవతి"పీర6 విలిచినందులకు క నాయిక లతల డెంత బభివూలినను 

గ్ 
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మన్నింపక యుండి అతండును వినీగి యూరక  యాండీనంతటక ముగ 

“గావున మనసు స్సును ఆంప లేక అతనిని “అయ్యా ! ని దించి; సనా౭జీమో గడా! 

మేల్యూ_నియే యుండునుగాక? అని కోరుచు ఆతని నైఫు మెడ త్రిప్పు 

కొని పరికించినది, 

కవే ర్వాక్యక్ - ఏకనీన్నితీ॥ ఏక సీ కా శయి"నె ఏశకయ్యాయాం. 

విపషరమణీ నామ్మణహేౌ సపత్నీ నామ్మగహే _ సతి _ సభ్య సపది _ 

కోప పరాజు జం ఖగ వీతయా కో "పేన పరాజ్యుఖా చ సొ గ్యవీతో చ తయా. 

ముగ్భీయా రమణ్యా - (వీయతమః = బాటూని సొ న న్వ వచనాని = క్గ్వ 

న్నపీ _ అవగా కృంభమౌత్ ॥ ని॥ “ఆ వేగ సృంగ్రైమ న ge? ఇ త్యమరః*- 

అవధీరితో నిరసో _ భూత్వా తత్ క్షణం - తూస్టేం స్గీతః ఉదాసీనో౬ 

భూల్ _ అన_ సర మయం సుసో న్నిదితః _ మాభూదీ చేని ఇనళబ్లో 

చాక్యాలంకారె _ అత్ర మా ఇతి పతిషేఛే కాకు రనసంధేయా జ 

అనుస్షవళిత (గీనం నవాఫా వినతీకాత కంధరం = పున ర్వీమీతః భూయో 

విలోకితః - ఇతి సంబన్ధః, ఆత్ర అమన్షవళిత[ గీవం ప్రున ర్వీమీత ఇ త్య నేన 

'జౌక్సుక్యభావోదయో' గమ్యులె, నాయికౌ స్వీచూ మధ్యా చ యథో 

క్షం దళ రూప శకె._మధ్యో ద్యద్యావ నానస సా మాపో న న్ల్షనురతక్షుమా?” ఇతి, 

నాయకొ దమీణః, “తు లో్యే2_ నేక దజఖీణి ఇ త్యు క్షళ్వాళ్, మానా 

నన్గరసంభోగః, సంభోగేచ్భారూపం. ళృగ్గారి నమక జాతి 

రలం కొర, 1 అపి 

అయవాప్రవస్తపస్త్రడాలా లా 

“తస్యా స్పాన్ష న ఏవిలేపన స్త ననతట(ఫ్ర శ్లేషము[దాజ్కీ.తం 
కిం వత శ్వర ణానతి క్యలికర బ్యా జేన గోపాయ్య "క్రి 
ఇత్యు ్తె క్షతది త్యు దీర ఫ్ర సహసా త త్పం(ప్రమాన్లుకణాంచుయా 

సాళ్లిస్ట్రా రభనేన తత్పుఖనళా _త్తన్యా చ త్ర ద్విన్న ఖలీమ్, 
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అఫరాధమునకై యలిగిన నాయికను "నేర్చు మెయి చెండియు 

మాహీంపంేనీన నాయకుని వాక్యము,---తస్యాః సొన్ద 9 విలేపన సన 

తట (ప్ర శ్రే ముదా అజ్క్హ్తం కత్మః చరణ ఆనతి వ్యతికర వ్యాజేన కిం 

గోపాయ్య తే = అలదాని దట్టంపు మెపూంతతోడీ చను దరుల కాలణిలింత 

యచ్చుచేత గర్తుగలదైన (నీ తొమ్మును నా యడుగులకు "మెొక్కు_లు 

చేర్చెడు మిషచేక ఏల దచాంచెదవు? ఇతి ఉనే ,అని నాయిక చేత చెప్పం 

బడంగానే (అని నాయిక శెప్పయాసే (ప్రయోగ వ్యత్యయముఃా) 

మయా సవాసా క్వ తత్ ఇతి ఉదీర్య సొ రభ సేన ఆళ్లి స్టై = చేను బలిమి 

మెయి ఏదీ అది (ఆయంకము) అని పలికి (నా) ప్రియను తటాలున కవుంగి 

లించితిన్సి తన్వాష్ట్ర చ తగ్ సుఖవళశాళ్ తల్ విస్త తమ్ జ (పీయ యు 

అకవుంగిలింత యొక్కసుఖము మూలముగా ఆయంక (వృత్తాంత) మును 

మట చినది. 

అఖి,---నాయకుండు. ఒక నాయిక చనుగట్టుల కుంకుమాద్యంగ 

రాగను తన టోమ్మున నంటుకొని యుండంగా ఆశ మటియొక నాయిక 

కడకుం బోయి తౌ నామెను వంచించి ఆమెచవలిం గరాడినయప రాధ 

మును మన్నించుంగాతమని అమెకు పాద(ప్రణానుము జేసెను. ఆమె 

మన్నింపక్క “ఏమి అలదాని చనుగట్టులయంగ రాగంపుం జిన్నాములు నా 

కగపడక యుండుటకౌ (ప్రణతులు చేఇదవు?” అని యధిశేపీం'చెను, 

అంత నాతశతండు ఆమెకు అయంక మును క నంబడనీయక జాంచువాండై తటా 

లున ఆమెను కవుంగిలిం చెను ఆనుఖమువలని మెనుజఫులో అంకవృత్తాం 

తబజూ మాయ మాయెను, 

ఆవ స్వాప ర ధిత్వాత్ కుపితాం నాయికొం పున గ వ్రద గ్ధెసై 

త్ర మోవాయతో నాయక సో్యో క్రిత స్యా ఇతీ॥ తస్యా స్త యు స్యా 

సాన్లు విలేపన _శ్షగకట్నప్రశ్లేన ముధ్రాజ్క్హితం - సాస్ట్రం నిబిడం-వి లేపనం 

కుజ్బు..మాదిచచాకా - యస్య త త్తఖో కమ్ - సొస్ట్రువిలేపనం చ తళ 
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| 

స్పనతటం చ _ తస్య - (ప్ర శేషః ఆలిబ్బనం - తెన కృతా ముదా పదం _ 

తయా .. ఆజ్కీ_తం లాజకీతం - వచ్మః - చరణానతివ్యతికర వ్యా బెన న 

చరణాన తిః పాదపణామస్య - వ్యతికర 'స్పంబన్ధః - స ఏన - వ్యాజః 

ఆప'జేళః - లేన.కిం కిమథకాం-గోపాయ్య తే (ప్రచ్భాద్య తే = ఇతి తయా 

ఉ్ై సతీ మయా -క్వ కె - త్యుదీర్య ఉక్వా - సవాసొ తదజ్క_0. 

('ప్రమాష్టు౯మ్ అపనెతుం . సా . రభసేన రయేణ = ఆగి హై ఆలిజ్టీ'తా న్ 

థత్చుఖవళా త్తన్వా నిద - తే_త్స కృతం కమళా_నీగ ఎలో మూ సీదితీ 

సంబనః, అత్ర నాయ శకెన రాతా వన్యలో గత్వా (పాత రాగత్య తదప 

రాధ (పమాజళా నాయ ఖుణ్ణితాయాః నాయికొయాః పాద పకామః 

కృతః; తచానీం తయా సంభోగచిహ్నో దృష నాయకః (ప్రత్యుత్చన్న 

మతి సృకా ఏవం కృతవా ని తథా గమ్య లే, కోపభావళా _న్లిః ఆత్ర 

నాయికౌ స్వీయా మధ్యా చ, నాయకళ్ళఠః, ఇన రసా_స్లరం నాను 

మౌ నాపనయనోపొయః కృతః = “రభశనతానహ హె౯ దై నీ కోప(భ్రంళో 

రసా_న్టరి మి త్యు క్షత్వాత్ , మానాన న్లరం సంభోగ, అత నమజా 

గభజాఃం యుక్తి రలంకౌర8, ర 

త్వం ముగ్జా మీ, వి నైవ కబ్బుళికయా ధ గ్గే మనోహారిణీం 

లమ్మ్మీ మి త్యభిధాయిని (ప్రియత మే తచ్వణి కానంస్ప ఫ్రీ? 

శయ్యాపా_న్హ నివిష్చన స్మితవధూ చే త్రోత్సవానన్టితో 

నిర్యాత శృనై రథీకవచనోపన్యాసన మాళీజనః, ౨౫౫ 

సంభోగాతుర నాయక చేస్చలును తన్నాయికౌ తత్సఖీ చేస్టలును, 

(హే) మాగ్ధ అథ త్వం కల్లాళికయా వినా ఏవ మనోవోరిణీం అన్మీం 

ధ క్పెజ(ట) నుందర నేతా సీవు అవిక లేకయే మనోహారవముయిన సోంపును 

చాల్చెదవు, .ఇతి అభిధాయిని (ప్రీయత మే తత్ వేణికౌ సంస్పృళి (సతీ) 

ఆని పలుకుచు (వీయతముండు ఆనాయిక యొక్క... అక్ కముడిని తాంకు 

చుండంగా, ఆలీ జన$జచెలుల నమయానామ్సు శయ్యా ఉప్తాన్స సస్త్తవధూ 
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చ్మేత్ర ఉత్సవ ఆనన్గితః = పానువు వెంతను చిజునవ్వుతోడి కౌంతయొక్క. 

క నుపండువు చేత (చూఫువలనం చెలియుచున్న (ఏతి చేత) సంతస పెట్టయిడి 

నడ అళీక వచన ఉప న్యాసం (యథాతథా) నిర్యాతః = (తాము పడక 

గదినుండి వెడలిపోవుటకు) కల్ల మాటలు (కారణములు) చెప్పి “వెడలి 

పోయెను, 

అభి. పడకటింట శయ నాధిరూఢుండై సంభో-గార్థము త్వరపడు 

చున్న నాయకుడు వ్యాజపూర్వుకము గా నాయిక అవికముడిని విప్పం 

దొడంగుడ్కు మంచముకడ నిలిచియున్న నాయిక యు వార్ష నీ తాలంకృత 

వదనారవింద యగుడుు "చెలులు నానావ్యాజగశులవారిని వీడ్కొని అట 

నుండి వెడదలిపోయిరి, 

అవ॥ సంభోగతరళ స్య నాయశకస్య చేస్తాం కని రావా - త్య మితి! 

హేముద్ధావీ వాములోచనె - త్వం - కణబ్బళికయా కఖ్బుకెన-వి నైవ _ 

మనోహారిణీం వాద్యాం-లన్ముల శోభాం - ధత్తే వవాని - ఇ త్యభిధా 

యిని ఇతి వాదిని = (వీయత మె - తచ్వెణి కౌ సంస్ప్ఫళి సతి తస్యాః కజ్ను 

శ్రికాొయాః వేణిశాం బస్థనరజ్జుం సంస్పృళ తీతీ తజ్వేణికా సంస్పృక్ 

తనీకా _ శళయ్యోపాన్హ నివిష్ట్ర సన్నిత వా నేశోత్సవానన్షితః - శయ్యా 

యా ఉపాొ నః తత్ర నివిసా - 'ససి తా సీ తసహితా-సా చ సా వఘాశ్చం- 
గ గయ om) | -] త్రో 

శయ్య్యోపా టు చ సొ సస్మితవభూ శ్చ తస్యా - చే క తృవః నయన 

(పసౌదః తేన అనన్షితో పృష్ట - ఆలీజనః సభీజనః - అళీకవదనొప 

న్యాసమ్ = అళీకః కృతక వచ నానా ముప న్యాసో at యిన్ని న్మ_మళాణీ 

త త్తథో క్షం.ళనవై మజ న్షం.నిర్యాతో నిగజాత-ఇతి సంబస్ధః, 

అత్ర క” త్పుక్యం నామ 'సంధారీ భావః, నాయికా స్వీయా ము 

చ కిం చ స్వాథినపతీకౌ - యథోక్షమ్ . *“ఆసన్నాయ_ల్టేరమణా 

వాసా స్వాధీన భగ్గ్ళకి ఇతి, నాయకో2.నుకూలః, సంభోగళ్ళజ్ణారః, 



శర ఎ౬ (భాభ జై, 

సశ్షేచ్భారూపం శృజ్లారి నమకా, పర్యాయో_్రై రలంకౌరః - యథోక్తం 

కావ్యాద శేలా త 

“అభా మిస్ట్ర మనాఖ్యాయ సాజా త్త సైగ్థివ సిద్ధయే _ 

తత్స) కారా నరాఖ్యానం పర్యాయో మకాతం హీ తత్ ఇతి, 

కారాక 

(గాభ శే రచికెఒవి దృష్టి రధికం సోత్క_ జ్ఞ ముద్వీత లే, 

రుద్దా యా మవీ వాచి సస్మిత మిదం దగ్ధాననం జాయ లే, 

కార్మ_శ్యం గమి లేఒపి చేతసి తనూ రోమాబ్బ మాలమృ సే, 

దృ స్పై నిర్వహణం భవిష్యతి కథం మానస్య తెస్టి౯ జనే, ౨౬ 

సబ్బులబోధన పకౌరము భర్తకే అలుక వహింప చీరని"గ వారితో 

నాయిక బదులు పలుకుట, -- భ్రూ భజే రచిళే అపీ ఇ (నానే అతని పే) 

బొముముడీ చేయంబడీన చై నను, దృష్టిః అధికం సోత్క_బ్ధమ్ ఉద్వితలే = 

(నా చూపు (ఆతనిని (మునుపటి కన్న) ఎక్కువకోరికతోం జూ-చచును; 

వాచి రుదొాయామ్ అపీ = మాట నివారింపంబడినది అయినను (అతనితో 

చన పలుకక మానము వహీొంచినన్సు ఇదం దగ్ధ అననమ్ స సీతం 

జూయ'తే = ఈపాడు మొగము చిజునవ్వుతో గరూడుకొన్నది అగును; 

వేఠసి కాౌర్కు_క్యోం మితే ఆసీ = మనన్సుక ఠినత్వమును పొోందింప బడిన 

చై నన్కు (నేను మనస్సును జాయిగా వేనికొన్ననుు తనుః రోమొళ్బుమ్ 

ఆలమ్మ తే = దేవాము ఫులకఅను దాల్బును; తన్మీకొ జే దృశే మానస్య 

నిర్వవాణం కథం భవివ్యతి = ఆ మనుష్యుని చూచినప్పుడు కోపమునకో 

నిర్వానాము ఎట్లు కలుగును. ఆతం 'జెంతయపర"ధి యైనను అతని_మోల 

కోపము దాల్ప నావలన గా దని థా, “పయో. అనక జ్ఞ స్స అనుట'చే 

నాయకుని సాపరాథత్వమును అతనియహె తిరస్కారఖావంబును నూచి 

శములు, 



అమడ కావ్యమ్. 4&7 

అవ॥ నాయికౌ సఖీఖి; మానకరణాయ బోధితా త త_తుకా 

మళకొ సతీ ఫ్ర, సాః (ప త్యాహ-్రూభప్వ ఇతీ॥ యస్తా (ద్భూళ జ్లో (భువో 

భకాజ్ఞః భ్రూభద్దః తనీకా _ రచిలేకృ కె-స త్యపి-దృష్టి ర్నయన - మధిక 

మత్యథణం-సోత్క_౦ఠ ముత్సుకం స - దుద్వీక్ను కె - అనలోకయతి _ కిం 

చ యస్యా = ద్యాచి వచ నెంరుక్టాయాం ని వారితాయాం సత్యా _ మపీ . 

ఇదం - ద గ్ధాననం. వాతలపనం = స సీతం సీ తసహీలేంజాయ తె = అత 

సీతం నామ హోస్యవిశేషః - 

“నికస్వరకపోలం య దపాట్లోన్నఖ తారక మ్ 
అల క్ష్యమౌాణదళ నం సి తం దీరజనోశచితమ్,’ 

ఇత్యు క్షత్వాల్ - కిం చ యస్తా - చ్చతనీ చి _క్లె.-కౌర్క_శ్యం కఠినత్వం _ 

గమితే (ప్రాసితే _ స త్యవి _ తను ళ్ళరీరం - రోమౌబ్బుం రోమవార్డ ఇ _ 

మాలమ్మ తే భజతి _ తన్ని కొ జనె ప్రియజనె - దృష్హై నతి = మానస్య 

ఈహ్యాళ౯కృతకోపస్య _ నిర్వవాణం నిర్వావాః-కథం భ విన్యతి న భవిష్య 

తీ త్యథజా - ఇతి సంబస్థః, “ఆపరాధీ [పీయ స్టనీ కొ సమాగ తే భూ 

భగ్గాదికె కృ తెఒ నస్ కిం (ప్రయోజనం * దృస్ట్యాదిక ౦ స్వాత నే వ్ర 

మూ నాభఖావం (పకటయలీ” త్రీ స్వస్యా అసామథ్యః౦ నివేడితవ తీ 

త్యభిపాయః, 

వాసాకా నామ సంచారీ భావః, నాయిక స్వీయా నుగె చ, 

నాయక శృఠః, అ (తానోపకేపరూపం శృష్ష్లారి సమక, ఆల్లోప తేపో 

నామ స్వానురాగ ప్ర కాళ నమ్, జాతీ రలంకౌరః, ౨౬ 

ప్ర ప్ర న్ను | 

(పాణేశ ప్రణయాపరాధనమయే న ఖ్యోపదేశం వినా 

నో జానాతి సవిభ్రమాజ్లవలనావ(క్రో_క్తిసంసూచనమ్, 

స్వ రచ్భకపోలమూలగలితై8 పర్య స్త చేత్రోత్సలా 

బాలా “కేవల మేవ రోడితి లుఠల్లోలాలక్షై ర (శ్రుభిః, ౨ 



48 ౨౭ (పాకేశపణయ.' 

బాలా = ఒకానొక ము నాయిక, (పాణేక (వణయ అపరాధ సము 

యే = (ప్రాణనాయకుని (పేమకృతనుయిన తప్పిదముయొక్క_. కాలమందు 

(ప్రాణేశ్వరుండు (ఆపేముచేత నే తప్పొనర్చినప్పుడు., 'సఖ్యా ఉపటిశం వినా 

నఖిచేతి బోదనలేక్క, స విభ్రమ అబ్బ వలనా' వక్ర ఊకో సంనూచనం నో 

జా నాతిఇవిలాస సహితమయిన యొడలి | తీప్పుటచేతను (అనంగా 'సవిలాన 

ముగా పెడ మొగమా పెట్టుటచేతను) వంకర మాటల'చేతశు (అతని తిప్పి 

దము నతనిక్రి తెలుపుటను ఎజుంగదు (తెలుపుటకు చేరదు; మటీ యేమి 

చేయు ననంగ్యాా స్వవైః అచ్చ కపోల మూల గళిెః లుఠత్ లోల 

అలకె 8 అ(కుభిః పగ్య స్ప నేత్ర ఉత్ప లా (సతీ) శకలం రోదితీ ఏవ = 

(విసారముగా బొట బొట రాలి కాటుక నెల్ల కరంగించి కడిగివై చిన 

వగుటచేక, అనంతరము) అకలుషములు (ను విమలనూలయిన చెక్కిళ్ళ 

యాదిఫాగమానుండి జాటినవియు దొరలుచును చలించుచును ఉన్నముంగు 

రులు గలవియు (ముంగురులను దొరలించుచు చలింపంజేయుచు ఉన్నట్టి 

వియు) (నయిన) చావ్పములతో ఏడ్వనుమ్మాత్రమ ఏడ్చుచు నే యున్నది, 
చాలాళబ్బము సొభిపాయము, 

అవ॥ కచే ర్వాక్యం - (ప్రొ వ్యోత్రి॥ (పొకోశ (పణయాపరాధ'సమరయె.. 

(పాకాళస్య (సియతమక్య (పణయాపరాధః యు (పణయేన (ెన్టూ కృతః . 

అపరాథః అనిష్థాచరణం .. తస్య - సమయీ కాలే _ సఖ్యా వయస్య్థయా... 

కృత ముపబేశళం వినా సభీకృతోపదేశా భావా దిత్యథకాః - బాలా ము గా. 

సమ్మిభ్రమౌజ్జవలనా సవిలాసగాత్రవలనా - సతీ పరాజ్ళా ఖీత్యగ్థ 8 .వకో క్రి 

సంసూచనం _ వో _కిఇిః కుటిల భావవైై -స్స్పంనూచన మపరాథస్థాపనం- 

యతో - న జానాతీ న చే ల్రీ తేత్రే$ = స్వ రకలంెః - అచ్చకపోల 

తూల గలితె ర్నిను౯లగ్ణి (పొ_న్లన్నిను తె శా ర్లుఠల్లోలాల కై ? = అంగ న్గః 

పరివతణామానాః - లోలాళ్ళపలాః _ అలకౌ శ్నూణజాకు న్లలాః . యేషు 

తాని లుఠల్లోలాలకొని _ తై - రకుభిభాలాప్పెః - పర్య స శ్నీత్రో త్సలా 

భూత్వా కేవలం-రోది త్యేవ రోదన మెక కరోతి - న కించి దుపాయం 



అవురుకాన థ్ : 49 

జూనా తీ త్యథక౯ా - ఇతి సంబన్షః సవిసమొజ్జవల నే త్య నేన ఏక 

శయ్యావిర హో వ్యజ్య తే - శయ్యాయాం శయనే నైవ అలకొనా మ్మశ్రు 

లుస్టనం 'సంభవతి, నామిుకా స్వీయా నా. చ; మధ్యా (పగలా చ 

స్వత ఏవ కొపప్రసాదౌ జానీతః, ముగ్గె తు ఉపదేశ మంతరశేణ న కిజ్చి 

జానా తీ త్యభి ప్రాయః, నాయకో2.నుకూల$, దైన్యం నామ సంచారీ 

భావః. (పణయమానక్ళతో వి పలమృః శృణ్ణారఃః మానకృ్ళతం చేసా 

దరూపం కై శికీవ్చ గె రజ్బ్వం నర్శః జాతీ రలంకౌరః, ౨8 

Mae We 

భవతు విదితం, వ్యథా౯లాపై రలం, (ప్రియ గమ్య తాం, 

తనురవీన తే దోపో, ౭_స్యాకం విధి స్తు పరాజ్ము ఖః, 

తవ యది తథా రూఢం (పెము (పపన్న మిమాం దశాం, 

(పకృతి తరశే కా నః వీడా గ తె హతజీవితె? ౨౮ 

అపరాధిని నాయకుని నాయిక జెదరించుట.-ఫ నతు = శానిమ్ము 

(నీవు శెప్పునడెల్ల ఆష్టేనిజయుగాణే యుండునుగాక అనుట - దిట్టండ వై 

సర్వము కల్ల యే పలుకుచు న్నావు అని వాదయము), విదితమ్ = తెలినీనది; 

వ్య అలాెః అలమ్=ఐవృ థె మాటలు మానుము. (ప్రియ గమ్యుతామ్ = 

(వీయుండా పొమ్ము “కె తనుః ఆపి దోషః న ౫ నీయందు ఇంచుక యేనియు 

తప లేదు (ముహాపరాధుఃడ వని వాడ యము, (కింతు అస్థాకం విధిః 

పరాక్ ముఖః = మటిరయేనునంగా మాకు దైవగు (ప్రతికూలము (గా 

నున్నది), తథా రూఢం తవ (పేను ఇహూం దశాం (పపన్నం యది = ఆ 

విధముగా నాటుకొ నియుండిన సీ యనురాగము ఈ యవసను పొందినది 

“కాలంగా (పకృతి తరశీ వాత జీవిగే గతే (నతి; నః కొ పీడా = స్వభా 

నముచేక చంచలమయిన (ఈన్నయే ఉండి యేక్నణములోనో పోవునట్టి 

దయిన) పొడు (ప్రాణము పోయినయెడల మాకు ఏపాటి బాధ (పో, ఇయ 

సీత్రో చాకు పని లేదు, నీవ అట్టియాళైపేమను అణంగందొక్కిం చేసీన యో 

7 



క లో భవతు విదితం. 

(దోవామునకో ప్రాణము వదలెదన్కు అని భా.) “రాఢకనొి “తర శి. 

సాభి ప్రాయములు, 

అవ॥ అపరాధినం నాయకం నాయికా భత్సకాయతీ - భవ త్వీలి || 

భవతు అస్తునామ - భవతా య దుచ్య తే “మయి నాపరాథి ఇతీత ఆత్త 

శవ భవ త్వీ త్యథ౯ః - విదిత మేత దాఖ్యాన - మత్రే గిహ్నవో2._ను 

సంభేయః - హె పీయ - వ్యథాకాల్యాపి నికారథకాకవచనె - రలం 

పర్యా _ప్పం - గమ్యతాం నిగజామః (కీయతాం _ జే దోషః అప రాథ- స్టను 

కపి స్వల్చ్పో2-పీ _న్నొస్స్ _ అస్తాకం తు .. నిధి “౫కావం  పరాణ్తుఖః 

విముఖః - (ప్రతికూల ఇత్యథ౯౪౭-త థా రూఢం తేన (పకౌరెణ అతీకయిత ౦. 

తవ ("పెమ _ ఇమౌ సూద్భశ్టీం = దళా మవసాం . (పపన్నం యాది (పొప్తం 

చేత్ - (ప్రకృతితర శే స్వభావచబ్బులే - హతబీవి తె వ్యగ్గ బీవి కే - గే 

సతీ = నః అస్థాకం _ కొ పీడా కౌ బాధా. నా స్స్యేచే త్యథ౭-౭- ఇతీ 

సంబస్థఃః (సిమత్యాగ స వ్రరయొకీయ తె యది నుయా (పాణత్యాగ క 

(కితత ఏ వే - త్యనెన గమ్యుమా శాభీ౯న ఇతఃపర మేవం తయా న 

కతజకావ్య మి త్యథో౯ న్యజ్య తె నాయిక స్వీయా ధీరాధీరా (పగ ల్ఫా 

చు యథో క్షం దళరాపశె - 

“సావహీశ్థాద రోదా సే రతౌ ధీ రెతరా (క్రుధా 

నిర్భర తాడయే న్మధ్యా మధ్యాధీ శేవ తంవబేల్. ఇలి, 

సుధ్యాధీరా తు కీదృ శీతీ చేత్ - 

కద్దీరా సోత్చాంసవ! కోకా మధ్యా సా్రుః కగ తాగ'సం 

ఖెదయే ద్దయితం కోపా దధీరా పరుసాకరమ్,.! ఇతి, 

ఆత్ర సోత్సాసవకోక్యా కోపా ద్దయితం ఖేదయే దితి అమణస్య విద్య 

మానశత్వాత్ - ధీరాధీరా (పః లై బ్ నాయక ళ్ళఠః, ఈస్యాజమౌన 

కృతొ విప్రలమృశళ్ళజ్ఞారః - అత్ర మానక్ళతం ళృళ్గారి నమకా, అత్నేపో 

2.అంకొర8, 
రొ 

తత తకతంతమతతనననానానుకో. 
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ఉరసీ నిహిత సారో వారః, కృతా జఘనే ఘనే 

కలకలవతీ కాఇ్బీ, వారా రణన్మ్య ణి నూవురా, 

(ప్రియ మభినర స్యేవం నుగ్ధె త్వ మాహతడీణ్ణిమా 

యది, క మధిక (త్రాసోత్మ_మ్నా దిశ స్పముదిత సె! ౨౯ 
వలఫుపెంఫునంజేసి తగనిచేపమున (ప్రియు నభిసరించుచున్న నాయి 

కను గళ్లి మందళించుట్క-_ ఉరసీ తారః హారః నిహితః = ఎదయందు 

నిర అమయిన ము గే ఖృంచేను తాల్బంబడినది ( +=. పేరును దాల్సితీవి), ఘే 

జఘ చే క లకలవతీ కాబీ కృ తౌజవిశాలమయిన కటి పడేశమందు శ్రబ్రాయ' 

మాన మైన ముల తొడు ఉంపంబడినది (*=* వెంల(కాటిని థరించితి వి 

పాదొ రణత్ మణి నూపురౌ = అడుగులు మొరయుచున్న రతననాల 

యందియలుగలవి (...రత్నాలయంచెలను సపెట్టుకొంటివి, హె ముద్దే = 

ఓని గోలా, ఏవం త్వమ ఆవాత డిజ్ణిమా (సతీ) వయమ్ అభిసరనీ యది = 

ఇట్లు (ఇట్స్ చేషముతో) నీవు బాయింప(బడిన తుడుముగ ల దాన వై (తుడుము 

నాయింపిం చుకొనుచ్చు (నీ) (పీయుని అభిసరించుచున్న దాన వయ్య్యను, 

అధిక (తౌస ఉత్కమ్నా (సన) కం దిశః సయుదీక్నసే= ఎక్కు_వలై న భయ 

మును వణంకును గలదానవై (మిక్కిలి భయపడుచును వణఃరుచునుు ఏల 

దిక్కులను పరికింసెదవు శ . 

కొ, పీయు నఖిసరిం వెడునీవు ఎవలేని కనుదుగో యనుభయమాచే 

న్రలుగ డలం పరికించుచున్నావు, నీవేషము పరాకుగా నున్న వారిని నయిత్ యు 

హాచ్చరించి నిన్ను చూపిం చునట్టిది. నీనగలళబ్బమా డప్పవాయిం చుటగా 

నున్నర్కి సీహారముకౌంతీ కాౌగడావెలుతురుగా నున్నది, ఇట్టి చేషముతో 

ఆభిసరించినచో తప్పక పలువురకంటం బడుదువు, ఈచజేషము మార్పు 

కొను అనుట. . 

అన॥ రాగాతీకయా డనుచితజేసే ₹్రైవ పీయ మభిసర చ్రీం నాయి 

శంస ఖ్యుపాలభ తే = ఉర సీలీ ॥ ఉరసి . కారో నిర్మలః ॥ ని॥ “ముక్తా 



sy ౨౯ో “ఉరసి నిహిత స్వారో” 

శుగౌ చ తారః స్యా” దిక్యమరః - వారో - నిపితో విన్య ౫8 _ ఘచే 

విప్రులే - జఘ చే కటిప్రబేశే - కలకలవతీ శిణ్ఞానవతీ - కాలీ మేఖలా. 
థ్రీ ag i 

కతా రచితా నిబ లె త్యర్థః॥ ని॥ “త్రుకట్యా వ్యేఖలా 'కౌబ్బీ త్యిమరః. 

పాదౌ చరణొ = రణన్మణినూపురా రణనెా మణినూపుకె యయో స్టా 

ఈథొకా కృత 5 హెముగ్ధా మా - త్య - మేవ మనన (ప్రకారేణ ష్ 

ఆహతడిణ్లిమా (ప్రవహతవాద్యా సతీ _ నిర్హ లహార జ్యోత్స్నయా భూషణ 

రవై శృ ఆత్మప్రకెళనం కృతవతీ త్యథణాః - (పియ మభిసరని యది 

(వయం. (ప్రతీ _ కౌముకీ గచ్భనిచేక్ - అధిక్యతాసోక్కమ్పా - ఊద్దతః 

కమ్చోో యస్యా సా (శా సేన - ఉత్క_మ్నా - అధిక ముత్యం వ (తొసో 

త్క_మ్వ్బా భూత్వా - దిళః కకుభః - ఇత వత ఇ త్యగ్థ్ః = కం నముదీష 

నీ కి మర్గం విలోశయనీ - ఇతి సంబన్సః, అత్ర అభిసతుణం (ప్రవృత్తాం 

భావ్యోబ్ద కే (తౌసొ ద్దిశో2_వలోకయ స్టీం నాయికొం యదృచ్చయా 

సమాగతా సఖీ “హే మూసే అభిసరణా ఏవ మావాతడిణ్ణిమాయా గవ 

తాస సృంభవతి కి మితి వ(కోక్యా ఉపాలభ్య తత _సస్యా స్తాదృళం 

(పతీషెభయ త్రీ త్య భి ప్రాయః, అత్ర శడ్య నామ సంబారీ భావః 

యథోక్తం లా 

కూ 2_నిస్రాగ మో రేకు; విభావోఒ.స్యా నిరూప్య లే; 

చార్య రాజాపరాధాడ్యా ద కార్యా దా న్నృణామ్; 

అనుభావే భవ త్యస్యా వె వణ్యకాం, సృక్వ లేహనమి, 

అనో్యోన్యదర్శ నే యతో్నీ వీక్షణం చ ముహాం దికాశాన్,” ఇతి 

అత నాయికా పరకీయేతీ నాళజ్కనీయా ). అభీసరణీ తస్యాః స్వనవ 
ద్య్యూపుణధారణస్య ఆయు కత్వాత్, కించ సాధారణీ చ న భవతి అభి 
సరణే తస్యా స్తాసోత్కమృత్వస్య అభావాత్, కిం తు స్వీయా మధ్యా 
చ నను స్వీయాయా అఆ, హ్యభిసరలో స్వనవద్భూమణధారణ  నమయు క్ష 
మిని. సత్యమ్ _ ఆయు కమ్, ఏతత్ స్వనవద్భూవణ నుభిసరణె 



అమరుకావ్యమ్, ర్ి 

వివయె న కృతం, కింతు వాసకసబ్టి కొవస్టాయాం = తథా చో కం 

భారతీయ... 

“ఉచితే వాస యాతు రరీసంభోగ లోలుపా 

మళ్జునం కతు తే వాపా సా స్వా ద్వాసకిసజ్జిక్ళా 

వాసోపచర ణే౭.. త్యథ౯ం భూషణ గ వాణం భ చేజ్ ; 

రశ'నానూపురప్రాయం స్వనవ చ్చేతీ యద్భేక్ * ఇతి; 

ఇయం (పథమం వాసకస్యుకౌ భూత్వా (పీయె చిరయతి సతీ ఉక్క జాతి 

నోయం (పాసా మద నేన (పేర్యమౌణా ఆకా నేన త పైవ సాభిరణా అళి 

సరం (ప్రవృత్తా, తథాహి - 
హిత్వా అజ్జాం సమౌొక్ళష్టై మద ెన మచజేన చ 

యాభిసారయ తే కొన సాభజే దభిసారికౌ” 

(సారయత ఇత్యడ్ర “స్వాగై ణ్యన్తః ) 

“సంలీనా "స్వెషు గా|గోవు (తీస్తా దిెక్సీ పి తాన నా 

అవగుగ్గ్ణినసంవీ తౌ వ్యాభిగచ్చె త్కు_లాబ్ద నా,” 

ఇత్యు కృత్వా న్న దొషః, నాయకే దత్నీణః, అత్ర విస్యళ్ళగ్ణారి నమజా- 

యథ్లో క్షం దళరూపళ - *“వోస్యే నైన తు ళృటజ్ణారం భయేన విహితం 

(తిధి తీ, ఆశేపో౭._లంకౌరః, ౨౯ 

—_—_— 

(పాతళప్రాత ఈ పొగ శెన జనితా 

నిని౯[దళా చతుమొ, 

మజాన్లాయా మము గార వవ్యపనయా 

దుత్సాదితం లాఖఘవమ్, 

క్రీం ముగ్గెన కృతం త్వయా రమణ భీ 

రు కై ముయా గమ్య'తాం, 



54 30 “(ప్రాతేకి (సాతః” 

ర్లిఖ తిస్టసి య చ్చ శభ మధునా 

కతాకాసి తచొ స/ప్యసి. 30 

ఇందు Men వె ద్యానింగాను తన్ను దోగిణీంగాను నాయిక 

పలుకుచు జెప్పుచున్నది--(పాతః [ప్రాతః ఉపాగ కేన (త్వయా మమ) 
చతుపోః నిగ్దిదతా జనితా = (పతీవేకువను ((ప్రతిదినమును జేకువను 
అనుట) వచ్చెడు (నీచేక నా కన్నులకు నిద లేమి కలిగింపంబడినది Ce 

నద అపథ్యము-గాన దానిని తొలంగింఛితి ననుట, ర్మాతీయెబ్బు నీ నీల మేలు 

కొనియుంటి నని బెప్పరము, మన్టాయాః మఘు గౌరన గరల్ 

లాఘవమ్ ఉత్సాదితమ్ = జాడ్య మగల దాననయిన నాకు గురుత్వ(దోప, , 

ముకు పోంొట్టుటచేత (దేవానుంధు) అభుత్వము కలిగింపయిడినది (మూఢు 

శాల నయిన నన్ను పరువు వెటిపీ అవమౌనపటిచితివి అని చెప్పరము); 
ముగ్గేన త్వయా కిం కృతమ్ = (ఆహా) కపట మెటునివాడవు నీవు 

(శోక ఎంత (యారోగ్యము) చేసితివి (కపటీవి నీవు ఎంత చే టొనరించి 

తీవి అని ఇప్పరము), రమణ మయా ఫీః ముక్తౌ=ప్రియుండా ! నాచేత 
భయము విడువయుడినది (నా రోగము . కోదురుచున్నదిి నాకిక ప్రాణ 
భయ ములేదు అనుట) (ఇంక నేను బావునకు వెజినను, (పొణత్యాగమునకో 

నిదపడియున్నాను అని బెప్పరము , ('మరణి అని పొరాంతరము ఆపశ్న 
మున్క నురభీః ముకౌనురణభయము విడి-చితీని అని యగ్గసంగతి నూహిం 

చునది,] గమ్యుతామ్ = పొమ్ము, దుఃఖం తిష్ట సీ జ క ఫ్టముగా నున్నావు 

(ఎెందణకో మందియ్యవలనీస వె ద్యునికి ఒకచోట]నే చిర ముండుట కష్ట 

ముగ చాఫ నాకడ నుండుట నీకో దుఃఖకరము అని 'జెప్పరమ్యు;, (కిం) చ 

అధునా యత్ పథ్యం తత్ కరా సి నీ స్తీ శ్రోమ్యనీ= మటియు ఇప్పుడు (ఉన్న . 

జేవాస్థితికి ) వీదిప పథ్యమో టన చేశచన్సు (నీవు) విందువు (నా కీశ 

చాకో తగినద్కి ఆపని చేసెదను అని జెప్పరము,) 

వె ద్యపరము!. నీవు కపట మెజుయని సజ్జనుండవు, (పతీదినము 

వేకున నే వచ్చి వారెవా నలిని విచారించికొని పగటిని ధ్ర మాన్సించి వ్యాధి 



అమరుకాన ఫ్, ర్ట్్ట్ 

కారణ మయిన గురుత్వమును పోంగొట్టి చేహము తేలికపడునట్లు చేసీతీవి! 

ఆహా! నీవు నాకు ఎంతటి యుపకౌరము చెేకితీవి! ఇక నాకు (పాణ 

భయము లేదు, ఇంక నీ వెందులకు ఇక్కడ వృథాగా కొలవారణము 

వేసికొనుటళి మటీ యెచటికేనియు (వై ద్యమునకు) పొమ్ము, చీను ఇంకను 

పథ్య మె చేయుచుండెదను, నీవును, నా సేవకులవలన) వినుచు శే యుందువు, 

వా_స్టవాభిప్రాయము: _సీవు పరమధూ రుండవు, (ప్రతిదినము "తెల్ల 

వారువణరకో ని శ్నెదురు సూచిమూ చి నాకన్నుల ఆన్నండును నిద లేకయే 

ఫోయినద్కి మంద భాగ్యురాలిని నన్ను అగొరవపటిచి నలుగురలో తలవంపు 

న! ఇంతకన్న నీవు నా కేమి (దోవాము చేయలని? ఇంక నేను 

మరణమునకు తెగించి యున్నాను అదిమయొ నాకు తగినది, ఏల నాకడ 

నిట్లు కష్ట్రముతో నిలివెదవుశి ఆవలికి పొమ్లు, ఆకగినపనియే ((ప్రాణత్యాగ 

మే చేను చేసెదను, నీవును వినిమెదవు, 

అవ॥ అపరాధినం నాయకం కుపీతొ నాయికా ఉపాలభ తే - ప్రాత 

రితీ॥ (ప్రాతః (ప్రాత యప, స్యుషనీ = ఊపాగ తన 'సమౌగ తెన - త్వయా - 

చమయషపో 'నేజత్రయోః _ నిని దతా నిదాహాని - జజానితా ఉఊత్ప్చాది తా. 

కిం చ. గౌరవ వ్యపనయాల్' గరుత్వహారణాత్ _ మగ్వాయాః భాగ్య 

క్లీం నాయానుమ॥ ని॥ “మా'థాల్పాపటు నిభాలాగ్యా మన్లాః స్యురి త్య 

నురః . లాఘవం అఖుత్వ .. ముక్నాదితం జనితం, ముద్ధాన ఆత కత 

వేన.త్వయా కిం కృత మయు క్లం కి మపి నాచరితమ్-ఇదం వాక్య నుప 

హ్నృ'జే-కిం తు మయా-రమణకీః రమణ ఇతి ఖీ; ముక మ యైన భయం 

విహాయ ఏవ ముక్త మిత్యథకాః - దుఃఖం 'సక్షెళం తిస్టనీ - గమ్యతాం 

గమనం। కీయ తాం-అధు నా ఇదానీం - య త్సథ్య విష్ట్రం త్ర త్కతాజాస్మీ 

త్య నేన గమ్యుమో నమరణోద్య్యోగ నూద నేన ఇతః పర మేవం త్వయాన 

కతజావ్య మితి నిపేధొ గమ్య లె, అత్ర స్వీయా నాయికొ ధీరా (పగ 

ల్భాచ, ఖణ్జీ లా, నాయక ళ లేక విప్రలన్ముళ్ళక్ల్ "5+, సోపాలమ్మ 

వచనం ననుకొః ఆకేపో౭.లంకౌరః, ఫి 

ఆజవస్టా సకలా 



క వలయుకి 
56 కిం (పస్థానం లమొః 

(ప్రస్థానం వలమొః కృతం, వ్రీయనఖై రస రజ్మనం గతం, 

ధృత్యాన క్షణ మాసితం, వ్యశసితం చి_బ్పెన గంతుం వురః 

యాతుం నిశ్చిత చేతసి (క్రియతమె నరైై ఏ౪ నృమం (ప్రస్టితం 

గ న్లవ్యెనతి జీవిత, [వీయ సుహృ త్పాథ౯ాగి క్తి ముత్స ఎద్య లె, 

(పవత్స స్ట్రక్పతీక (=భ ర్త చేళశాంతర ముపోనున్న నాయిక) తేన (ప్రాణ 

ముతో ముబ్ల పెట్టుకొనుట. ((ప్రయోగవ్యత్యయము:--) (పియత మె 

యాతుం నిశ్చిత చేతన సతి) = [వీయతముండు (టేళాంతరము పోవుటకు 

నిశ్చాయిం చుకోన్న మనస్సు కలచాండు (కొంగా చ్చే (ప్రీయసఖో న్ ) సరై §ః 

సవం ్రన్థీతమజ| నా చెచ్చెలులు) అన్నియు (ఆయనతో )కాడ తరలినవి, 

(అది ఎట్లనగా), (వీయాసగ 8 వల మె; (ప్రస్తానం కృతమ్ = నా) "నిచ్చెలు 

అయిన గాజులు పయనము వేసినవి (కంకణముఅమింద (పీతి ౫లభు గాన 
అవి "నెచ్చెలం అనయడినవ్వి కౌర్ళ గివశంబున గాజులు వదులై జూజీ పడీ 

పోయిన వనుట , ప్రియసై 8 అవై9ః అజ్బసప్రం గతమ్ = (నా) నెచ్చెలు 

లయిన కన్నీళ్లు (కన్నీళ్లు సెచ్చెలుఅవలె దుఃఖశాంతి'నీయునుగాన ెచ్చెలు 

లుగా జెప్పంయబడినవి ) సంతతము పోవుచు నేయున్నవిి (నిరంతరము ఏడ్చు 

చున్నా ననుట, (1వియసఖ్యా), భృత్యా క్షణం న ఆనీతమ్=(గొరనయం 

గాచునది యగుటచే నెచ్చెలీమైన) "ధి ర్యము తృణము (అయినను) నిలువ 
దాయెన్కు, అదడియుం దరలిన దనుట్క ఇంక (బ్రదుకలేననూట, ) (వీయసేన) 

చి శ్రేన పురః గ న్నుం వ్యవసీతమ్=(నా "నె వ్చిలియయిన) మనస్సు ముందుగా 
పో నుద్యమించినది ,('నామనన్సు ఆతనితో నే ఉన్న దనుట,; జీవిత = ఓ 
(ప్రాణమా, గన వ్యే సతీ (నీవును పోవలనీ య్రే యుండంగా, (పీయ 

సుస్ఫాత్ సార ః కిమ్ ఉత్సృజ్య లే = అప్ప మిత్రుల 'సయూవామును (సో 

బత్తును) ఏల వదలెదవు (పోంగొట్టుకొనెదవు), (అమ్మితులతోనే పయ 
నమ 'చేయు/- మంచిదిగచ్యా, వారితో-నే పొమ్ము; అనుట; ఇట్లు నాయిక 
తన మరణోదో్యోగమును తేలుప్రచున్నది,) 



అనురు కావ్యమ్, ర్ట 

అవ ॥ నాయికౌ జీవితం (పత్యావా - (ప్రస్థాన మితి॥ (వ్రీయత మే జ 

యాతుం (ఎలాం లా నిశ్చిత చేఠసీ సతి - నిశ్చితం కృత నిశ్చయం = కతకారి 

నిస్టా.చేత శ్చిత్సం-యస్య స తథో క్త _స్తన్మి-న్వలమైః కబ్బ-లై పానం 
ప్రయాణం - కృతం - సద్యోవిరహేణ చేవాకాౌళ్యా౭ా త్క_రభూవకణొని 

గళితా నీ త్యర్థః = (పీయసఖై 8 (వీయమిశ్రైః - అసె ః చేత్రజులై - రజ్యసం 

సంతతం - గతం (ప్రయాతం - ధృత్యా ఛై శ్యేణ - తణం తుణమౌత్రం _ 

నానీతేం, చి_తెన చేతసా _ పురోజగతః -గన్తుం_ వ్యవసితం వ్యవ సాయః 

కృతః - (పీయసఖై రితి విశేషణం లిబ్బవచన వ్యత్యయేన సర్వత యోజనీ 

యమ్ _ ఏవం సరై ౪ సమా - ర్వలయాదిఖి - స్పమం సవా _ యుగప ది 

త్యథక౯ః - 'ప్రస్థితం గనునం కృతం .. హె జీవిత తవ - గ్గ వ్యే గమనే 

కగవ్యే సతి - (వీయసువ్భా త్సాథ౯ః (వీయా శ్చలే నువ్భాద శ్చ (ప్రియ 

నుద్ఫాదః - తేసాం - సాథకః సమావాః _ కి ముత్సృజ్య కే కిముథజాం 

పరిత్యజ్య లే = త్వయా తేన సవా గ_న్లవ్యమి త్యథ౯ - ఇతి సంబన్ధకి* అత్ర 

నాయి కెగగూ (వ్రీయ్యప్రయాణనిశ్చయజ్ఞా చేన సద్యస్సముద్భూతవిర
వా'సం 

శాపదళాలీశయ నుసహామానాయా ఏవం జీవితోఫాలమ్మ నే 1) తస్యా 

జీవిత ధారణ మనిష్ట మితి వ్యజ్య తే, అత్ర జైన్యం నామ సంచారీ భావః, 

నాయిక స్వీయా మధ్యా (ప్రగల్భయో రన్యతరా చ. నాయకో2_నుకూలఅ 84 

('ప్రవాసవి(ప్రఅమృళ్ళష్ల్ 68 సోపాలమృవచనం నరః ఆకేపోజ. 

లంకెరః, 
రెం 

'“నుపోజ=.యం, సఖి నుప్య్టతా మితి గతా 

స్పఖ్య; _నతోఒనంతరం 

(సీమా వేశితయా మయా తరళయా 

న్య _స్తం ముఖం తన్ముఖె; 

8 



రర 39 *“సుపోయం, నఖ 

జ్ఞా లేజళీకనిమోలనే నయన్ణ్యోా 

ధూ౯ా రృన్య రోమా+ష్టాల్”, 

లజ్ఞానీ నమ; తెన సా౭_ప్టపహ్ళ తా 

తత్మాలయోాగ్యః [క నః, 3.9 

నాయిక తొను (సేమాలీశయము చేతం జేసినచాపలమును సఖిగో 

జప్పకిొ నుట. (|పయాగవ్యత్య యము!) సఖ్యకః జ్య నా) చెలులు, కస 

అయం సు పః సుష్ట తామ్” ఇతీ= చెలీ ఇతండు నిద ంజెంది నాండు (నీవును 

నిదపొమ్లు అని, గతాః ఆ (మొపడకగదినుండి) వెడలిపోయిర్తి తతః 

అన_న్గరమ్ = అటు తర్వాత, (సీను ఆవేకితయా తరళయా మయా నుఖం 

తత్ ముఖే న్య స్తమ్ఐమక్కనయొక్క_ ఉద్రేకముగల దాన నణటచేత చపల 

నయిన "నేను (నాముఖుమును అతనిముఖము మోద ఉంచితీన్సి (అంతట, 

ధూ_గ్లస్య రోమా జాతః నయనణయోః అళీక నియోిలీ రాలే నతి = 

(ఆ) వంచకుని (చెక్కి_లియందల్సి గగుర్నాటుచేక (ఆతని) కనువోయి 

యొక్క అబద్ధపు మూయుట (నాకు) ఎజుకవడంగా నే మమ లజ్జా ఆ 

సీక్ ఇనాకు నీగ్లు ఆయెను, సా అపి తేన తత్ కొల యోగః శ్రమైః అప 

న్ఫాతా = దానిని (ఆలజ్జను) అతండు ఆ సమయమునకు తగిన చెయిధనుల 

చేత తొలంగించినాండు, 

తొ నాయికతోడ సై పరవిహారమునకు ఆటంక"గా పడక 

టీంట చేరియున్న సఖులను త్వరగా తొలగించుట నాయకుడు కన్నులం 

మూనీకొని న్నిభపోవుచున్నట్లు టక్కూ_చేనీనాయడు, అంతట నాసఖులు 

నాయికతో “సఖీ సీవల్ల భుండు నిదపోయి నాయడు, నీవును నిద పొన్ను” అని 

హెచ్చరించి 'వెడలిపోయినారు, అంతట (సేమాతీరేక యన నాయిక సాయ 

కుని ముఖమునకు తనముఖిమును తగిలింపంగా ఆతనివదనమున పులక లుప్ప 

దిళ్లెన్ను చానిం గని దొంగన్నిద యగుట యెటణింగి చాయిక తాం జేనీన 
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చాపలమునకు తౌను లజ్ఞపడుచుండంగా నాయకుడు రభసాలింగనాదులచే . 

ఆల్మాను పో౬ఒగొ సను, 

అవ || నాయికా (ేమౌ తిశయకృతం 'స్వశ్రీయం చాపలం సఖ్యాః 

ఫురస్తా దాహ _ సు గీ"జ_య మితి ॥ హె సఖి అయం సు పః నిద్రితః - 

త్వయా 2పీ _ సుష్య తాం ను పీః (కియతా =మి త్యుక్యా సఖ్యో గతాః 

తత సృఖీగమనా _ దన్నన్దరం పశ్చా - త్నేమావేశతయా. _ _పే్షుః - 

ఆచేశః ఉృభేకః - సోఒస్యా ౫ సతీ పేమావేశినీ - తస్యాభావః (సీమా 

చేశితొ _ తియా “త్వతలో గ సణవచనస్యి ఇతి పుంవ ద్భావః. తరళయా -చప 

లయా మయా _ తన్ను ఖై తస్య (వీయన్య ముఖే - మదీ నుం ముఖం = న్య స్తం 

నిహితం _ తీత సస్య - ధూతజాస్య వజ్బ్వ్బాకస్య - తోమాబ్బుతః సులకోద్ద 

మాత్ - నయనయో రళీక నిమిల"ి అనృతముకుళ చే_ జాతె ఎదిలేసలి - 

నుమ లగ్ఞా ఆసీత్, సౌ చ ల్యూ తేన ధూతేకాన తత్కాలయోచ్యై _స్వత్స్ 

మయోచినై 8=కమై స స -రుపచారై ర త్యథక ః అపవన్ఫాతా నిర 

సేతి-సంబః, అభిపాయో వ్యక్త ఏవ. జు త్సుక్యం నామ సంచారి 

భావః, నాయికో స్వీయా మధ్యా చ, నాయకో2._.నుతాలః, 'సంభోగ 

శృజ్ణారః అత్ర నర్శగభళాః, అకేపో౭.అంకౌరక, యు_కి రలం 

కౌరః, 3,9 

కోపో యత్ర (భ్రుకుటిరచన్యా విగ్రహో య[త్ర' మానం, 

య(ాఒన్యోన్యస్మి త మనునయో, దృన్టీపాతః (ప్రసాదం, 

తస్య (పేళ్లు న్తదిద మధునా వై శనం పశ్య జాతం, 

త్వం పాయ నే లుఠసి, న చ మే మన్యు మోతుః ఖలాయాః, 

నాయకనియపశాభాతిళయమునకు కోపించి నాయిక యాతనిని 

న(కో క్త కుల నిందించుట,--- యాత్ర (పేని కోపః (భుకుటిరచ నా ఇ ఏ యిను 

భాగ మందు కోపమా(వలని చే) బొమముడి చేయుట (మొద్రమో) (అనగా 
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వూర్వము ఎప్పుజేని ఎందుల"కేని కోపము కలిగిన ఆకోపము చెత బొమలు 

విఖుచుట తప్ప అంతకన్న చేస్తలు అనగా కుచాళములు తగ్గనతాడనములు 

ఇట్ల యెక్కు_వచేస్తలు ఏవియు చేయ మన నొప్పనంత ((పీమాతీశయము 

ఉండె ననుట, ఇట్లే ఉ త్రరనాక్యములయందును అర్థ మూహింపవలయును;), 
యత్ర విగవాః మానమ్ = వందు (ఏపేను యుండినకాలమందు) కల 
సాము పలుకమియో, యత్ర అనునయః అన్యోన్య స్థితమ్ * ఏశ్రేమయందు 

ఊజడింపు ఒండొరులంగూర్చిన చిజునవ్యో, యత్ర వృసాదః దృష్టిః జ 

ఏ ప్రేమయందు ఆన్నుగృవాము చూప తస్య డేద్లుః అధునా వైళసం 

జాతమ్ = ఆ (అంతగొప్ప) చేనుకు ఇప్పుడు నాశమా కలిగినది, తత్ ఇదం 

పళ్య ఆ అట్టి దీనిని (ఈ స్రేమనాళమును చూడుము త్వం ("మె పాద అనే 
లుఠనీ = నీవు నా పాదముల కడం చృాళుచున్నావ్ర, కిం (చ) = అయినను, 

ఖిలాయాః మే మన్యు మోడుః న = పాపాత్తురాలనయిన నాకు కోప 

త్యాగము (కోపము తీఆంట లేదు, వూర్వము నామాంద నీకు వాస్తవ 
మయిన చేను యుండినప్పుడు ఎప్పుడును ఎక్కువకోపమునకు కౌరణము 

కలిగించీనవాందవు కొవు, ఆ సేన అల'చానిపాలు అయినయిప్పడు నాకో 

తీజనియెగ్ల నొనర్చితివి, ఇంక నీతో నా ేవి* అని భా 

అవ ॥ నాయకస్య అపరాధాతీశయేన కుపితా నాయికా నకో 

క తే మావా - కోప ఇతి ॥ యత్ర యిన్ని "న్చ్రేన్లి = కోబో2_మపహకాః = 

భ్రుకుటిరచనా భూ)వి చేపరచ నా మొత్ర్యం . న తు నిభజాత్చనాదికం ... 

ఆత కోపళబేన కోపక్ళతకనుజా లత్య్య తె జా యత్ర యసీ కా స్పెమ్టి స 

వ్యిగ్యృహో విద్వేషః . మాన మభావణ మేన న విశేషః - విగృవా ళబే.. 
నాపీ తత్కర్మ అత్య తె = యత్ర, యన్న “న్ర్వన్లి.ఆనునయః సాన్ష్వనమ్ 
అన్యోన్య నీత మిత రెతర దరవానీతమా త్రం _ న సఖీ ప్రాభకా నాదికం య 
యత్ర యన్న కా యేమి - పృసాదః పృసన్న'తా - దృష్టిపాతః అవలోకన 
మౌత్రం = నాక్రుపాతొదికహ్ = అత్ర చతుథజావాక్య కనినాయ త్రేతీ 
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శబ్లో న కృతః త కర ల; వసాది ఇతి వా పాఠః _ 

తస్య చేష్టకి _ అధునా ఇదానీం - 'వె శసం హాని _ జాతే మాత్చన్నం తేది 

దం - పళ్య అవలోకయ . వె శసజనన మేన వివృృణాతి _ కీ మిటి- త్వం 

పాదాన్నె పొద స్తాన. లుఠనీ పరివత౯ నే - ఖలాయాః దుహ్రైయాః - మే 

మమ - మన్యు మోకుః కోప శాన్సిళ్ళ - న భవ తీతి సంబన్ధః, అక్క 

మన్యుః (స్రీయదుష్ట్ర తాని మి త్రేక 8 - యధా భారతీయె - 

“(పతిపక్షసకౌళా త్తు య స్సాభాగ్య (ప్రకౌళకః 

ఉపసచశ్పే సృచివ్నా శ్చ మన్యు _పతోపజాయ తె, ఇలీ, 
ల్ జో న నచ క్ 

ఖలాయా ఇత్య్యాత్యని ఖఅ త్వార్ పీన (పియస్య ఖలత్వం జ్ఞుప్యతెః మన్యు 

మాకు భావకి థ నేన [వీయస్య అపరాధాతిళయో వ్యజ్య తె, అత్ర నాయికా 

స్వీయా ధీరా ప్రగల్భా చ, కించ ఖజ్జీతా, నాయకో ధృష్టః, మొనకృతో 

విప్రఅమృః శృజ్దారః, ఈస్యాజాకోధ్యప్రాయం నను, ఆతేపో౬ఒ 

ంలకౌరః, ప్పి పై 

'సుతను జహీహీ మౌనం, పశ్య పాదానతం' మాం, 

న ఖలు తవ కదాచి తో-ప వవంవిధో౭=_భూత్ ;’” 

ఇతి సిగదతి నాభి తీర్యగామిోలి తా వ్యూ 

నయనజల మనల్పం ను క్త, ముక్తంన కిళ్ళిత్. 355 

(హౌ) సతను మోనం జహీహి = (ఓ శోభనాంగీ మానమును 

ఎహమానుమ్యు పొద ఆనఠం మౌం పళ్య = అడుగులకే (ప్రణమిల్లి యున్న 

నన్ను చూడుము, తేన ఏవం కోపః కదాచిత్ న ఆభూత్ ఖలు = నీకు ఇట్లు 

(ఇంత) కోపము ఎప్పుడును కలుగ లేదు కదా, ఇతి నాధి నిగదతి (సతి = 

ఇట్లీని భర్త పలుకుచు (ఉండంగా), తిర్యక్ ఆ మోలిత అమ్యా అనల్బం 

నయనజలం ము క్లోం కీల్లోత్ (అప్రీ న ఊ_క్టొహ్= అడ్డముగా ఇంచుక మూసీ 

క్రొనయుడీన కన్నులుగల దానిచేత (_ కలదై ననాయిక చేత) విస్తారముగా 

కన్నీళ్లు విడునంబడినవి ఏమియు ఇెప్పయడలేదు, 
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అవ ॥ కుపితాం నాయికాం సొ_న ప్రయతో నాయక స్య న్ 5 కెవి 

రావా - నుత న్వితి ॥ హే సుతను శోభనాల్డ్ కౌ నే- దూన మభొవణం = 

జహీిహీ త్యజ = పాదొనతం పాద(పణతం _మౌం-ప శాస్టవలోక యం-తవ జ 

కదాచి తక్కుళళ్చి త్కాాలేఒవీ .. ఏవంవిధః ఈద్భళ కః - కోపో _ 'నాభూ 

తలం ఖలంళన్హో౬. నునయే ॥ ని ॥ “నిషేధ వాక్యాలంకా రానునయామ న్హ్ర 

ణే ఖి ల్వి త్యమర 8 _ ఇ త్యేవం _ నాథ నిగదతీ వదతి సతీ. తిర్య గామిోలి 

తాజ్యూ . తిర్య క్రిరళ్చీనం యథా - అమాలితె _ అశ్నీ ణీ శే = యస్యా 

సా తథోకా తయా నాయికయా - అనల్బం బహులం - నయనజలమగ్రు ప 

ము కం త్య క్షం - కిబ్బో న్నో క్షం భాషితం తు కిళ్నో న్నా - స్టీత్ర సంబ, 

“న ఖలు తన కచాచి త్కో_ప ఏవంవిధో౭.భూల్ ” ఇ త్య నేన పూర్వ మ 

ప్య నేన బహుశో2_ప రాద్ద మితి వ్యజ్య తే, “'నయనజల మనల్పం ము క్షి 

ఇత్య నేన (ప్రసాద (పాదుభాజావ న్ఫూ న్య లే “తిర్య గారూలి తామ్యా'ఇ 

త్య నేన గమ్యుమొనప్రసాదసంవర ణే “నో కం చ కిఖ్చి దిత్య నేన ఈస్యాలా 

నువృ త్రి న్ఫూచ్య తె, అత్ర కోపభావళొ న్లిః, నాయికా స్వీయా మధ్యా చ, 

నాయక ళ్ళఠః, మొనకృతో విప్రలమృః శృడ్ణారః అత్ర నర్శస్ఫ(్ఫోటః, 

“ననుకాస్ఫోట సు భావానాం నూచితో౭ల్సరస స్తువైరి త్యుు 

త్వాత్ , జాతీ రలంకౌరః, విక 

గాఢాలిజ్జ్దన వామనీకృత గచ ప్రోద్భిన్న రోమోాద్దనూ 

సాన్ద)న్నేవా రఫాతి రేక విగళ త్కాణ్బీ ప్రచేళామ్బరా 
మా మా మానద నూతి మా మల మితి కామాశురోల్లావిసీ 

సుప్తా క్రి న్ను మృ తా ను కిం మనసి మే లీనా పీలినాను కమ్? 

నాయక వాక్యమా, = గాఢ ఆలిజ్ఞన వామనీ కృత కుచప్రొద్భిన్న 

రోమ. ఉద్దమౌ = దిట్టనుయిన కవథంగిలింత చేత కజుచవిగాం చేయయిడిన 

_స్రనమలయందు వెలికటికిన గణర్పాటుయొక్ళు. పొటనుకించుటనలది 
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(య్బు సాన్లు స్నేవా రస అతిశేక విగళత్ కాబ్బీ (పడేశ అమృరా జ 

దట్టమయిన (మిక్కుటమయిన) అనురాగ ఛావముయొక్క_ సపెంపుచేత జాటే 

ఫోవు చున్న ముల్మతాటితావునండలి వ,న్ర్రయగలద( యు, (హె) 

మానద = (ఓయి) (నా మానము చెటుపు వాండా, మొ మౌ = వలదు 

పలద్కు అతి మౌ = అధికము వలదు మామ్ అలమ్ = నక్నయనార్ని 

బాలున్కు ఇతీ కామ అతీర ఊల్లాపీనీ = ఇట్లని తగిన యక్కరములను 

పలుకుచున్నది (యా నె), సుప్తా కిం ను = నిదించినదాయేమ్కి మృతొ 

కిం నుఐమృతినొం దినదా (మూర్మిల్లి నదా) యేమి, మె మననీ లీనాకిం ను = 

నామనస్సులో ఆణణిపోయిన వా యేమి, వలీ నా కిం నుజ అయ మైనదాయేమిక 

నానాయిక కుచములు కుణుచలగునట్లు గా అదుమం బడి పలకలతో 

నిండుకొన్న బిగిక వుంగిలింతతో అనురాగాతీకయముచే వీటుంద చీర ఎడలి 

పడిపోవు చుండగా, “వలదు వలదు నోమౌనము తీయరు ఇకచాలు వాలు, 

నన్ను వదలు అను నీయక్న్షరములను (కన్ముక్రమము గా తగ్గుతస్తుస్వరమునం 

బలికి, ఆనంద పార వశ్యము చేత కడకు నిద్రించినదో, మూర్శిల్లి నదో నామన 

స్పులో చాణి పోయినద్కో చానితో ఐక్యమయిపోయినదో తెలియని 

యట్లుగా నిశ్చేషురాలై యుం డేను, | 

అవ ॥ నాయకో కః _ గాథాలిద్ద చేతి ॥ గాథాలిబ్దన వామనీ కృత 

కుచ (పోడి న్నరోమోద్దమా దృ ఢాశ్లెప ఖర్వీ కృత _స్తన 'సముద్యూ తశ రో 

మౌఖ్బా - సొన్షు స్నేవా రసాతిరేక విగళ శా. ఇ్నీప్రదే శామృరా నిబిడ 

(సేమాతిళయ (సంసమాన మేఖలాప చాంకుకౌ సతీ - నాయికా . హే 

మానద మానం గరిమాణం - ద్యతి ఖండయ తీతీ - మానద . స్పస్య సం 

బుడి - మనా మా అల మలం ॥ని॥ మాస మాలం చ వారణి ఇ త్యేనురః.. 

అతీ ఆఅతిమొ త్రం _ మా అలం మాం పతి ఆల నుళి మీ జ్యే న్ని వారణ. 

ఇత్య జన ప్రకౌశేణ _ తకూమాతరోలావీనీ పారనశ్యేన కృళామరం యథా 

భవతి తథా వ్యాహరన్హీ - ఆత్ర మామేత్యాది నిషేధవాహుళ్య మర్లా 
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హ్రైళాక్ = తర; [క మేణ పారవళ్యాలీళ యం (పాస్తా వితర్క్య్య తే-కి మిలీ. 

నుస్తా కిన్ను న్నిదితా కిన్న-కి న్విత్యత్ర వితర్కీ - మృతా కీ న్ను. 

మూభికాతాశీన్ను ఆత్ర మృతి నాకాను మాఛాలా “ద “వన మరణొా 

సన్నా మృతి ర త్యుపచర్యలే ఇ త్యుక్షత్వాగ్ - మేనుననీ - లీనా కి 

న్ను శ్లిపా క్రి న్ను ... విలీనా క్రి న్వితి నసంబనః, మననీ మే లీనా విగీనాను 

కిన” ఇ త్య నేన వితర్క_ద్వయేన వినష్టబావ్యోనుసం ధానస్య ఆ సరను సంధా 

నం కుర్వతో నాయక స్యావీ పారవళ్యోబ్భేదో గమ్య గె, అత్ర (ప్రళయో 

నామసా త్త్వీకఖొవః, “ప్రళయో నష్ట్ర'చేష్ట తే త్యు్యుత్వా?, నాయికా 

పరకీయా కన్యా- యథా శాకు చ్లలే - 

“ముహురస్షుళిసంవృ తాధ రోష్టం (పతిషే ధాకరవిక్ల బాభిరామం 

ముఖమం'సవివతీలా పకృ లామ్యూః కథ ను ఫ్యున్న మితం న చుమి 

తం తత్, ఇవి, సమ్మ్చోగళ్ళగ్ణారః, అత్ర ననుకాస్పస్థః “నర్శస్పస్ట స్నృఖా 

రమా భయానో నవసం గనుళే ఇతి, జూతీ రలంకౌోరః, సీ 3 

పటాలగ్న పత్యా నమయతి ముఖం జాత వినయా, 

హాఠా శ్లైషం వాళ్ళు త్యపవారతి గా(తాణి నిభ ఎ్రలేం, 

అశ కా ఛాఖ్యాతుం సి తముఖనఖీద_త్తనయనా 

(పియా తాన్యు త్య నః వ్రథమపరివోనే నవవధూః, 8౬ 

నవససంగమంబున అజ్ఞాపరాధీనయయిన నాయిక దళను వర్ణించుట, = 

' వధూః = [కొ త్త పెండ్లి కూంతురు, పత్యా పట ఆలా (సతీ) = భర్త 

వస్త్రమును పట్టుకొన్నవాండు (కాలా, జాత వినయా (సతీ) ముఖం 

నమయతి = పుట్టిన (కలిగిన) వినయముకల (దై) మఖకును నాంచు 

చున్నది. వాఠ అన్హేమం వాఖ్బుతి (సతి) = బలాక్మొ_రముతోడి కొల 

లింతును కోరుచున్న వాడు (కౌ, గా తాణి నిభ్బతమ్ అపవారతి = 

అవయభులను నిళ్చలముగొ "వనుక కందివిచికొో నును, ఆఖ్య్యాతుం ఆశ క 
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సతీ ఆ (ఈయనను నివారింపుండు అని) ఇెప్పుకొనుటకు ఆళక్తురాలై , స్మీత 

మఖ సఖీ దత్త నయనా (సతీ) = చిజునవ్వుగోడి (ఈసయ్యాటమునకో 

మునీమునీనవ్వులు నవ్వుచున్న) మోముగలవారయిన చెలిక లైలవైపు (మి 

రయిన ఈయన చేస్త్రలను మొన్నుండు అనున మా) నిగుడ్చం బడిన కన్నులు 

(గలదై), ప్రాయాఆ_న్షః (ప్రథమ పరిహాసె తౌమ్యతి = అజ్జచేత మనన్సు 

లో నే తొలి సయ్యాటలో (శ్రమపడు చున్నది, 

శా,----నవవధువు (ప్రథమపరిహాసమందు భర్త తనవ,స్ర్రమునంటి 

నంతట వినయముతో మోము వాంచుచున్నది, ఆత(డు తన్ను బలాత్కౌార 

మున గవుంగిలింపం గడంగుడు తాను తనయవయవములను చెనుకకో 

తగ్గించుకొని నిళ్చలము-గా నుంచుకొనుచున్నది వలదువలదు అని అతనితో 

ఇప్పుటకు ధీరతచాలక, అతనియాసయ్యాటమునకే చిజునవ్వునవ్వు చున్న 

తనచిలిక తేల వై పు “ఇతనిని ఘూరయిన నివారింపుండు అనునర్భ ముగా 

చూచుచున్న ది, 

అవ ॥ నవసంగ మె అజ్ఞా వ్యాకులాయా నాయికొయాః దశాం కవి 

రావా = పటాలగ్న ఇతీ ॥ పత్యా (ప్రీయె = పటాల గ్న్నె చేలాక్బలగాహిణి-, 

సరీ = జూత వినయా సతీ - అత్ర వినయశ బక కలపాలి కాౌజనో.చి తాబార 

చాచకః - ముఖం - నమయలీ అవాక్క_రోతి, హశా శేషం (పసభాలిబ్దనం- 

వోష్ళు త్యభిలప.తి సతి. గతా ణ్య జాని. నిభృతం నిళ్చలం యథా 

భవతి తథా... అపవారతీ అపాకవకాతి - ఆఖ్యాతు మేనం నివారయ కేతీ 

వకూ - మళ కా౭_కమౌా సతీ - స్మీతయు క్షం ముఖం యాసాం తొ 

తథోక్తాః తాళ్చళా స్పృఖ్యళ్చ తాసు - దత విన్య సే _ నయనే శే న 

యయా సాతథోక్తా- ఏనం - ప్రథమపరిహాసే ఆద్యనర్యవ్యాపారె - నవ 

వధూ ర్నవోథా .. పీయా లజ్ఞయా - ఆన్షః అ నరశ్రే - శాన్యుతి గ్లానిం 

భజ = తీతి సంబస్థః; అ(త్రాభిప్రాయో వ్యక్త ఏవ, అత్ర వీడా నామ సం 

9 
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బారీ భావః... నాయికౌ స్వీయా ముగా చ, నాయకో2_నుకూలః, 'సంభోగః 

ళ్ఫోజ్ రః, సజ్టైచ్భారూపం శృ్ళజ్ల్ రి నమణ, జూతి రలంరౌరః, ౨5౬. 

కామమునకు. 

నాపేతోఒనునయేన యః (వియసువా 

దనక § ర్న య స్పంవృతో 

"మూ దీఘ౯ం దివసం వివహ్యా హృదయే 

అన్యోన్యన్య హృ ే  ముఖే నిహితయో 

_సీర్యక,-థళ్ళి ద్ద కో 
జో త్వ జో 9 న్సం భెచే నపది స్మితవ్యతిక రే 

తూనొ విపా స్యోళ్టి తః, cD 

యః (మానఖ = వీ (కోపమ్రు అనునయేన న అ పీతః జ (చెలి 

క లైల) (పార్థ నచేత ఫోచాయెన్సో యః (వపీయ సుహృత్ వానైస్యః న 

సంవృతః = ఏది అనుంగుమి[ తుల మాటలచేతను డిందదాయొనోో యః 

దిర్ధృం దివసం విషవ్యా యత్నాల్ హృదయే కథల్లాత్ భృతః = ఏది నిడు 

పయిన దినమంతయు ఓర్వయుడి కడంకతో నునస్సునందు ఎట్లో (కష్ట 

ముతో "పెట్టుకోయిడినదో, (సః) మొనః = ఆ కోపము, అన్యోన్యస్య 

ముఖే వాలే (సతి) = ఒండొరుల ముఖము ెడనురింపయిడినది (కాలా), 

కథ బిల్ తిర్యక్ విహితరయో; దృశో 8 సంభేదే = ఎట్ట"కేలకో అడ్డముగా 

నిగుడ్చంబడిన చూడ్కుఅయొక్క కలయికలో, సత వ్యతికశే (సతి = 

ఛిజునవ్వుయొక్క_ సంబంధము (కలుగ (గా), సపది = తేరే ఇమే విహాస్యజ 

నవ్వ (విస పూర్వకముగా), ట్ థీ భేః = త్యజింపంయబడీనది. వీర మొ సొభి 

(ప్రాయము ఈ యలుక చేత ఎంత సేషటికిని దినము మగియనట్లు ఆగపడె 

ననుట, 
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అభి---పగ అంతయు ఛెలిక_ల్రైలం 'వేండినను మితులు బోధించినను 

తీఆక వాదయమందు నాటుకొని యున్న యలుక రాత్రి ఏకొంతము 

కలుగలా నే “పెడ చమొగంబులనుండి అడ్డముగా నిగిడిన యొండొరుల 

చూఫులు కలసీ ముఖవికొసము లుప్పతిల్లుడు నిర్హూఅమై పోయినది, 

అవ॥ కవే ర్వాక్యం_ నాపేత ఇతి॥ యో మానః = అనునయీన 

(పొథకానయా - సఖీనా మితీ శేషః - నాసేతః నాపగతః - కించ యః- 

(వీయసుహృ ద్వా కై సః (పీయస్య సున్ఫాదః (పీయసువ్భాడ 8 తేచాం వాకై క్ట 

ర్వ-చనై _ నలా సంవృతః న సమౌపీతః - యః దీఫఘు౯కా మౌ నుతం - దివసం 

దినం - ॥ నూ ॥ “కాలాధ్వనో రత్య న్లసంయోగ ద్వితీయా? - విషవ్య 

సహిత్వా - యశ్నా ద్ధ్భృదయొ _ కథకీ ద్ధ్భ్భృతః కృచ్చేణణ ఛారికః _ సః 
మానః అన్యోన్యస్య _ ముఖే నదే - వృాతె అక్కపై - అపాకృతే స 

తీత్యథణః - కథంచి త్కే_ నాపి పకారెణ - తిర్య_క్రి రశ్చీనం - యథా 

భవతీ తథా - విహితయోః కృతయో - దళ్భాష్ట్యోః - సంభఖిదే సంగ మే. 

స్మి తస్య ఈవద్ధనీకస జు వ్యతిక గే సంబద్హై - సతి ఉభయో రు ఖవికౌ" 

స తీత్యథఃణః - సపది సద్యో - వివాస్య హాసం కృత్వా. ఈ యఖ 

విసృష్ట్ర - ఇతి 'సంబన్ధః, అత కోపళా న్రిః, నాయికాస్వీయా మధ్య చ, 

నాయకో2_నుకూలః, మీగాన_న్లరం సంభోగః, చేస్టాకృతసజ్జేచ్చా రూపం 

శృద్షారి నర్మ, జూతీ రలంకొరః, కః 

pane” Cae 

గతే (చమావేశే, ప్రణయబవుమానే విగళి తే, 

నిన్నె సదా చే జన ఇవ జసనె గచ్చతి పురః, 

త్ర దుక్చే) ఏ కేతు (ప్రియసఖి గ తాంస్తాం న దివసాకొ, 

న జూనే కో హేతు రృళతి శతథా య న్న వాద్భయమ్? 9౮ 

నాయకునిచే ఆసడ్డ సేయలడఢీన నాయిక సఖితో “నంటి "పెట్టు 

శొనుట,---(వ్రీయసఖి = అనుంగు జెలియా (సీను ఆవేశే గతే (సతి) ౫ 
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అనురాగ ముయొక్కొ...ఈదేక ము పోయినది (కౌలగా, (ప్రణయ బహుమా నే 

విగళి తె (సత) = (పేనుచేతి యాదరము తొలలంినది (కౌ), సద్భావే 

నివృ క్రై (సతి = విశ్వాసము పోయినది (కౌంగ్యా (ఇపుడు, జచనే జన 

ఇవ పురః గచ్చతీ (సత) = ఆతడు సామాన్యజనుని నలె ఎదుట పోవు 

చుండగా తత్ (చ) గతాకా తాకా దివసాకా చ = (పీయుండుచేసిన) 

యాయవమౌాననును కడ-చిపోయి6 యా (పేను) దినములను, ఉ'త్సేత్యు 

ఉఊక్సేత్య=తలపోనీ తలపోన్కీ మను హృదయమ్ ఇ నాగుండె, శతధా న 

దళతి (ఇత్సి యత్ (తత్ర) కే హేతుః న జానే=వేయిగా. (వయ్యక 

యున్నందులకు ఏమి కారణమో ఎటుంగను, 

లీ అతండు నామాంది య్మా-పేమాచేళశమును అయాదరమున్యు ఆ 

విశ్వాసమును అన్నిటిని విడ నాడీ ఇప్పుడు ఎవడో పరాయిచానినలె “నా 

(మోల ఫోవుచుండంగా చూచ ఆవూర్వదినములను స్మ స రించి స స్మ రించి నా 

గుండె ఏల చేయి (వయ్యలుగా (వయ్యదో ఛెప్పశేకే న్నాను, 

అవ ॥ (పీయేణ పరిభూతా నాయికా స్వీయాం దశాం 'సఖ్యాః 

పుర స్తాన దావా - గత ఇతి॥ హె (వ్రీయస ఖి-పేమా వేశే రాగో(దేకి .. 

గత అపగ తే సతి = తత; - (ప్రణయబహుమా నే య (పణయేన (మ్ల యు 

కృతః - బహుమౌనకః ఆదరః . యాదృశ్ బహుమానః (కీయ తె తాదృ్భళ 

ఇళ్యథజా౭ - తస ఆ న్విగళితే నివృ తే సత్కి తద న్షరం - సద్భా వే సొ 

జ్యే = నివ శ్రే ఆపయాతె సత్తి ఇదానీం జబ సే తసీజా జెనే జన 

ఇవ సామౌన్యజన ఇవ ... పురః ఆగతః _ గచ్చ గతి (వజతి నతి = తత్సీ)య 

కృత మవమౌానం చ - గతౌకా యాతాకా - తాజ్ దివసాం శ్చ యేను 

దినసేసు సుఖ నోషితం తా ని త్యర్థః - ఆక్సేత్యో క్పేేత్యు నత్వా 

స్మృత్వా మమ నృాదయం - శతధా కత ('ప్రకాశేణ - నదళత నభిద్యత . 

ఇతీ యట్ తత్ర-కో "హెతుః కిం శారణమితి = న జూనె నావగఇ్భా ఆః 

మోతి సంబన్థః, ఆత్ర గతే (అమా ఇ త్యాదివాక్యచతుష్టయేన [క నుణ 
k 
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(సేనుహోని గజామ్య తె. నివేకాదో నామ సంచారీ భావః - అత్ర నాయికా 

సాధారణీ, హేతురలంకౌరః, దర 

ధి శశ్రీంది 

చిరవిరహిణొ రుత్కణ్ధా తాళక్యా క్ల థీక్సృతగా(త యో 

సకావ మివ జగ జాతం భూయళ్సి'రా దభిఎన్లతోః 

కథ మవీ దినే దీఘే౯ యాతే నిశా మధిరూఢ యోః 

(పసరతి కా బహీ యూనో ర్యథా చ తథా రతిః, 5౯ 

చిరమెడం బానిన పడుచుడంపతుల కలయిక;----చచిర విరపిణో:= 

చిరకౌలము ఎడంబానీనవారున్తు ఉక్క. కా ఆర్యాళ్ల ధీకృత గ్యాత్రయాః = 

మిక్కు_టం పుంగోరిక చేతి చెగులుచేక సడలినవిగా చేయంబడిన మేనులు గల 

చారున్కు భూయః అభినన్లతోః = మల (కూడిక చే) సంతసీంచుచున్న 

వారును (అయిన) యూనోః=(ప్రాయపుదంపతులకు, జగత్ నవమ్ ఇవ 

జూతమ్జలోకము. [కొ _క్రీదియుంబో తె ఆయెను తతః దిన్లే దినే యాతే 

(సతీ) ఇఅనంతరము నిడుదయైన పగలు కడచినది కా నిశామ్ అధి 

రూఢయోః (తయోః)=రాత్రిని ఎక్కిన (యాదంపతులకు) (ఆదంపతులకు 

పగలు ముగిసీ రాతి వచ్చినప్పుడు అనుట) యథాచ కథా బహ (ప్రసరతి 

తథా రతిః (బహ్వీ) (పసరత్రీ= ఏవిధముగా (ఒండొ"రులకై వారు పడీన 

యా చిర విరవా తాపాది వృత్తాంతముల) 'సల్గాపమా దీర్ణ మె (ప్రవ ర్తిల్లుచుండు 

నో ఆవిధముగా సురతంబును డర మయి (ప్రవ ర్రిల్లుచుండును, 

“కీర? అనుటచే ఎప్పు డెష డు సూర్యు. ద _స్టమించు'నా అని పగ 

అంతయు మిక్కిలి |శ్రోమపడుచుండి రని ఫావగూ, 'పసరతీి త్యాదిచే 

ర్మాత్రిచాల సేపు తను వియోగ క్షేశాదికములం జెప్పుకొనుచు దీగ్భ నురతం 

బునం బేలి రని భావము, 

అవ ॥ కఖే ర్వాక్యన్ - చి కేతి॥ చిరవిహిణోః చిరకౌలవియు క్ర 

యా = ఉత్క-ళ్రార్థ్యస్థ = ఉఠ్కగ్ఞ్థయాకు త్ను క్యేన = కృతా = ఆతి౯ాః 
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పీడా - తయా - ళ్లథీకృతగాత్రయో రవసాదితళరీరయో - ర్యూయః పున- 

రభినన్లతోః సంతువ్యుతోః - సమాగమే శృస్రిశీషః _ యూనోః యువ 

తీళ్చ యువా చ యువానౌ ॥ నూ॥ పుమాకా క్రీయా, ఇల్యేక శేషః _ 

త్రయో = శ్చిరాదృహు కొలాత్. _ జగ దుువనం - నవం నూతన - మివ = 

జాతం ఉత్పన్నం - తతో - దీఘెలా ఆయే _ దినే అవాని _ కథమపి 

కృచ్చేణ = యాలే-సతి - అత్ర దినస్య దీఘీజాతా (పతీప త్తి గుజారుసన్నిధి 

వశా దన్యోన్యం భాపుణా ద్యభా వే శీత్యవగ_న్లక్యం - నిశాం ర్మొలి..మధి 

రాఢయాః తయోః బహ్వీ - బహుళా _ కథా సల్గాపః - యఖా రన 

(పకొళేణ పసరతి (ప్రవత తే - తథా తేన (ప్రకౌళేణ _ రతిః రతం - చ- 

'ప్రసర తీతి సంబస్థః చిరా తృంగతయోర్విరహిణాః పరస్పర క్రేళకథనం ఇక 

శీతర మపీ సుఖావపహా మితి భావః, పహాపోజూ నామ సంభారీ భావః, 

నాయికా స్వీయా మధ్యాచ, నాయకో2.నుకూలః, (ప్రవాసాన_న్దర 'సం 

భోగ శృబ్దారః, జాతిరలం కౌరః, ప్ల 

అాడసాస్టా శశ 

దీఘూకా తోరణమాలికా విరచితా 

దృ వ్ మైైవ 'న్వేవనరై:, 

పుష్పాణాం (ప్రకర స్పిగైతెన రచితో 
నో కున్ల జాత్యాదిభిః, 

దత్త స్పే పదముచా పయోాగధరభ రే 

ణాఘో౯ న కుమ్మామ్మసా, 

సై చేవానయనై ః (వియన్య విశత 

_స్తన్వ్వ్యా కృతం మజ్ఞళమ్, లం 

కౌంతుయు (ప్రవానమునుండి రాలగా ొంక్రకుం గలిగిన 'నంతోసును 

యుక్క. ఛిన్నెఖను బర్గించుట;- 
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తన్యార్థి = నుందరివేత, విళతః (పీయస్య = (పవాసమునుండివచ్చి 

యిల్లు) సొచ్చుచున్న శకాంతునికి దీర్టాతోరణమాలి'కా దృశా ఏవ విర 

చితా, ఇన్టీవరై *న=నిడుదమైన తోరణపుదండ (చ్వారముమాంది వూదండ) 

చూపుతోనే (గువ్వ (బడినది, నల్లగ లునలతో-గాదు, అతనిని దూరము 

నుండియే ద్వారమునుండి నిడువాలిక కన్నులార మిక్కిలి వీహీంచిన 

దనోట్స), వుష్పాణాం (ప్రకరః స్నీలేన రచిత, కున్దజాత్యాదిభిః నో = 

ముంగిలిలోనగు తావుల పూవుల చల్లుట చిజునగ వుతో-నే చేయయుడినది, 

నుళ్లెలు జాజులు లోనగువానితోం గాదు, (మల్లెలకన్నను రమణీయముగా 

చిఅునవ్వు నవ్వుచుండిన దనుట్స, అర్భ్భ్యః స్వేదముచా పయోధర భరణ 

ద ర్స కుమ్మ అమృసా నజ అస్భ్యోదకము చెమటను తొరుంగుచున్న వలుద 

చన్నలతో ఇయ్య బడెను కలశ జలముతో గాదు, (సంతోహాతిళయము 

చేత అన్భ్యోదకము తేరం దోంపక 'నెనురుగ్రక్క్కు చున్న యుబుకు_కనములు 

గలదై చూచుచుం డెననుట), (ఈవిధముగ్యాా నః ఏన అవయవై 8 

మజ్జళం కృతమ్ జ తన యవయవములతో నే ((ప్రజేళ , మంగళము జరుపం 

బడీయెను, 

ఇందు (వ్రీయుండు విథిలో దూరమున వచ్చుచుండంగా ఎదురు 

నూచుట్క ముంగిటం (బ్రవేశించి చూఫుళంగలయలా చిజునగవు, గృహా 

మధ్యముం జొచ్చి దరిసినంతట చెనురున్కు అను (శ్రమము, వాకిట తోర 

ఇమ్క ముంగిట పువ్వులు మధ్యరంగమున నర ఫ్ట్ము నను క్రనమముతో 

నుసంగతంబుగా నున్నది 

అన ॥ కజే ర్వాక్యమ్ - దీ ఘేకాతి॥ దీఖూజా ఆయళకౌ - తోరణ 

మాలికా తోరణ్మప్రక్ - దృరైైన _ విరచితా నిర్మిత ఇన్టీవరై నీకా 

లోత్స'లై - నః విరచితా..పుస్పాణాం కునుమొనాం - (పకరః (పక్నేపణం- 

సీ తేన - రచితః - కృతః - కున్షజా త్యాదిఖిః మాఘ్యమాల త్యాదిభిః . కును 

నుబిశేనెః నకృతః - ఆభారాథకాం గృహోంగ ణేను ప్రుప్వో పవోరః 
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(కీయ తే _ అధులాః ఊపచారవి శేష, _ స్వేదముణా స్వేదం ఘర్యం ముఖ్య 

తీతి 'న్వీతముక్ - తేన పయూధరభశేణ కుచభారెణ _ ద త్తః - కమ్మ 

మృషా కలథోదకెన న దశ్రణ ఏవం తన్వా్యా నాయికయా .. విశత 

చేశా నరా చాగత్య గృహం (పనిళతః ఆః (ప్రియస్య = సై్వైః స్వకీయైః - 

అకయ మై రేవ - మబజ్దళం కల్యాణం - కృత మితి సంబన్ధః, ఆత్ర సాషోఖా 

సంచారీ భావః. నాయికొ స్లీయా మధ్యా చ, నాయకో2_నుకూల;ః, 

ప్రవాసాన న్హరం సంభోగః _ చేష్టాకృత మాగోపక్నేపరాసం ళృజ్టారి 

నమళా, రూాపకౌలంకౌరః, రం 

అయాక్తస్రేకనరాలా 

కా స్తె సాగసి యావితె [వియనఖి వేవం విధా యాగె, 

(భా న్వ్యాలిజ్ఞ్య మూ రవా న్య ముదితం తత్సజ్ణ్ఞమా సేత్ యా ; 

ముగ్గె దుమ్మ_ర ఏవ ఇ త్యతితరా ముక చహోనం బలా 

చాలీబ్ల్య చృలిళాస్మి కేన కత వే నాద్య (పదోపూగమె. రం 

అపరాధి నాయకుడు నాయికఖే వెడలనడువంబడి 'సభీజేషమున 

నాయికం గలయుట:---సాగసీ యాపీతేకౌ నై పీయ సఖీ ''జీసం విధాయ 

అద్య (ప్రదోష, ఆగమ అగి (సత్రి=(ఆగన్ =) తప్పిదముతో (సజ) 

కూడుకొన్నవాండయి. (కావుననే) వడలంగొట్టంబడీసవాండై న (ప్రీయాండు 

నాయొక్క అనుంగు. జెలిక తె చేసము దాల్చి ఈ రాతియొక్క పూర్వ 

భాగముందు వచ్చినవాండుకాలా (రాగా ననుట్స్కు మయా (ఖభొన్యా ఆ 

లిబ్య్య తల్ సంగమ ఆపేకయా రవాస్యమ్ ఊదికమ్=((పయోగవ్యర్య 

యము) "నేను (నా సఖియే అను) (భ్రమచేక కవుంగిలించి ఆతని పొందు 

నందు కోరికచేక రహస్యమును (తటిమితిని పోయి తోడి తెన్ను అని చెప్పీ 

తీని (అంతట) తేన కితవేన = ఆమోసగాండు, (హె) ముగ్గ ఏమ అతి 

తరార దుష్కు_రః ఇతీ ఉక్తా ప్రజకు బేలా ఈపని మిక్కిలి ఆశక్యము. ఆని 
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ఇెప్పీ, సహవాసం బలాత్ ఆలిబ్య (చ్) ఛలితా అస్మి న నవ్వుతో బలాత్కాా 

రమున కవుంగిలించి మోసము చేసెను (సంగ మించె ననుట,) 

అవ॥ ధూతెకాన నాయకేన కృతాం వష్బనాం నాయికా సఖీ 

భై నివేవయతి - కొన ఇతీ॥ సాగనీ సాపరాభే - కౌనె_ యావీతె - 

నిష్కా-నీలే _ (పీయసభీచేవ మిష్టవయస్యా నై పథ్యం _ విధాయ కృత్వా- 

ఫున = రాగళతే (పాపపై సతీ - మయా - భాన్యా అజ్ఞా నెన - ఆలిజ్హ్య 

పరిరభ్య జ తత్సజ్ఞ మా పేమయా _ తస్య సంగమ _స్వత్సంగమనుః ఎ తసీ న్న 

పీక్షయా వాజయా - రవానీ భవం రహాస్యం _ ఉదితం కథితం - తత 

రవాస్యం నామ *గృవాగతః (పియఃను యావధీరితః, సో2_వళ్యం త్వ యేదానీ 

మేన ఆశేతవ్యః, నో చేత్ మణ మవీ జీవితం ధారయితుం న శోకో ఘూ? 

త్యేనం రూపం వచనం _ హీ ముగ మూగె - ఏవః త త్కార్య - మతి 

తరా మత్యర్థం - దుష్క_రో దుఘకాట - ఇ త్యుక్త్వ్యా తత - సృవాసం వో 
నీన సహితం యథా భవతి తథా - బలా దాలిజ్ఞ్య లేన కీత వేన ధూ లేజాన - 

అద్య అసి కా దివసే - (పదోపాగ మే జ (పదోపో రజనీమాఖం-త- 'స్యాగ 

మః (పాపః జ తస్మ్ం ణ్ ళృృలితా వంచితా౭..సీ తీ సంబన్ధః, స్పష్ట ఏ వాఖి 

(పాయః, నాయికె స్వీయా మధ్యా చ, నాయక ౬. శృఠ 8, సంభోగ 

భళా ా రః, ఆత్ర నర్మ గర్భః, యు క్రి రలంకొరః 

ఆశజ్మ్య (పణతిం పటా_న్లషిహీతె” పాదౌ కరో 'త్యాదరా, 

ద్యారాజే నాగత మావృణోతి వాసిత;, న స్పష్ట ముదీతు తె, 

వు య్యాలాపవలి (పతీపవచనా సఖ్యా సమం భావ. తె, 

తన్వా $ స్తిష్టతు నిభక౯ార పణయి'తా వమూనోజఒవి ర మో్యూదయః, 

నాయకోండు తననాయిక యొక్క మొనప్రకౌరమును వర్ణ చుట; 

"ఫణతిమ్ (పొద) (ప్రణామమును (నేను తనపాదములకు మొక్కదు నని) 

ఆకజ్క్య=ఊోహించి (నదై), ఆదరాత్ పాదౌ పట అన వపీహీతే' 

10 
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కరోతీ=(నానాయిక) గారనమువలన (గౌరవమివ, చేత) ఆడుగులను వస్త్రము 

నంచుచేత కప్పంబడినవానినిగా( జేయును (నుదపరాధళాంతి కై పాద 

(ప్రణామము చేయ నీయదనుట), ఆగతం వానీతం వ్యాజేన ఆ వృణోతి = 

వచ్చిన నవ్వును (ఏదో ఒక్క మిషచేత కస్పీపుచ్చును (నవ్వు (ప్రసాదనూచ 

కము గాన దానిని అణంచుకొనుచున్నది, స్పష్టం న ఉల్ ఏీకలే = 

చక్కలూా మొగమె త్తి చూడదు (ఛాయభాయగా చూచుచునే యున్న 

దనుట్సు మయి ఆలాపవతి (సతి) (ప్రతీపవచనా (సత్తీ సఖ్యాసమం 

బాద తే = చేను మొటలాడుచుండంగా (పతీకూలనుయిన మౌాటలుగలఅచై 

(తన) సఖితో మాటలాడును (చేను పలుకోమాటలకు (పతీహలవచనము 

'అను నాతో చెప్పక సఖితో చెప్పను, త న్వా్యాః నిర్భర! ప్రణయి'తో తిస్టతు 

మానః అవీ రమ్య ఊదయః = ఇెలువయొక్క_ పట్టరాని యనుర క్రి 

యటుండులగాక అలుకసయితము మనోవారమయిన [పాదుర్భావముకఠఅది 

(ఈప్రకౌరముణే వ్రీయయొక్క_ పరమానురాగ మెట్లో అక్లే అలుకయు 
నన్ను తనియించిన దని భావము. “ఉదయ? అనుటచేతను ఇదె యామె 
యొక్క. తొలియలుకయని యొజుకపడుచున్నదిః 

తా.-ననుస్క_రింతునని యూహించి ఆదరమిమమున పౌదములు 
నాకగపడనీయక కప్పుకొనుచున్నది, సహజముగా తనవదనమునకు వచ్చిన 

నవ్వును ఏదో మివచే అణంచుకొన్నదిి నామాటలకు ప్రతివాలమగా 
నాతోంబలుకక 'సఖితో పలంకుచున్నది, [పియయొక్క_ (పేమా'వేళ మెట్లో 
అన్తే ఈ (ప్రథమమానము సయితము నా చిత్తమును హారించుచున్నది, 

అవ॥ నాయకో క్రిః ... ఆక జ్క్యేతీ ॥ (ప్రణతిం (ప్రణామ _ మాళజ్క్య్య 

ఉక్సేత్యు ఏవ ప్రణామం కరిస్య తీ త్యాళ జ్యే త్యథకాః- ఆదరా ద్భహు 

మానా _ శ్పాదొ చరణొ - పటా న్లవీపీతౌ చేలాజబ్బలాచ్చాదికె జ 

కరోతీ _ ఆగత ముద్దతం .. వాగీతం - వ్యాజేన కొనాజ_సీ (చ్) ఛద్మనాం 

అవృణోతి ఆచ్చాడయతి - స్పష్టం వ్యర్థం జ నోద్విత తె నావనలోశకయతి, 
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నుయి ఆలాపవతి సతీ. ప్రతీప వచనా ప్రతికూల వాక్సతీ - సఖ్యా వయ 

స్యయా - సమం భౌప,తె ఆలపతీ _ తన్వా్యాః కౌనాయాః నిభజారప్రణ 

యితౌ _ [పణయి న్యా భానః (పణయితా = నిభజణారా చ సా (పణయితా 

చ॥నూ॥ 'త్వతలోగు౯ణవచనస్యి ఇతీ ప్రుంవద్నావః - తిష్టతు ఆస్తాం - 

మొన ఈ పాళ్యాకృతకో పోజ౭_పి _ ర మో్యోదయో మనోవారోదయిః - ఇతి 

సంబస్థఃః స్పష్ట ఏ వాళప్రాయః, నాయికాస్వీయా (పగ లా చః ల్ 

యక శృఠః, మానకృత విప్రలమృ భృద్లర8, మానకృతం చేష్టా 

రూపం నర్శః జూలీ రలంకొర;ః, రం 

సా యావ న్లి పదా న్యళీక వచనై రాళీజనై ః పాఠితా 

తావ _న్హ్యేవ క ఎ తాగసోఒద్భుతతరం వ్యావృృతళ్య పత్యుః వురః 

ప్రారబ్ద సరితో యథా మనసిజ స్యేహో తథా వరికాతుం ; 

జీ జ్య చీ 
(పేన్లైహాగ్ధ ్ రఏభూపణస్య నహాజః కోఒ జ్యపక్షాన్తః క్రమః, 

సా = ఆనాయిక్క అళీక వచనైః ఆళీజనైః యావనన్తి పదాని 

పాఠితా = మోయ మొటలుగలవారయిన చెలిక శ్రెలచే ఎన్ని మాటలు 

-జీర్చంబడినదో, తావ న్లి ఏవ కృత ఆగసః పత్యుః పురః (ద్రుతతరం వ్యా 

న్ఫాత్యే = అన్నిటి శే (ఆమాటలనుమ్మాత మే) చేయయబడీన నేరమి గలవా? 

డయిన (ఆపరాధియయిన) భర్తయొక్క్యమోల మిక్కి_లి వడిగా పలిీక్కి 

(తతః) మననిజస్య ఈహా యథా తథా పరితః వర్తితుం (ప్రారన్ధా = (అనం 

తరము) మన్నథునికోరీక యెట్లో అట్లు అంతటను వ ర్రించుటకు ఆరంభించి 

నద్కి మొగ్గ స్ట విభూషణస్య |-పీన్లుః ఏహః సహాజః కః అసి కొ నః క్రమః= 

ముగ్గత్యము ఆభరణము గాం గలిగిన యనుర క్రికి ఇదిస్వాఫొవికమును అనిర్వ 

చనీయమును మనోవారమును (అయిన) (ప్రకౌరయు, 

శా. ఒకొనొళకముద్దరాలు తనకో మగని పె ఇలిక శైలు నేర్చిన 

కేఫంపు మాటలను ఆరని మోల పాఠము అప్పగించినట్లు (శుకౌనువాదము 
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వలె) వడివడిగా పలికి అనంతరము మద నేచ్చావళంనదయై యతనితో 

యథావూర్వముగా వర్థించుచుండెను, ముగ్గత్వము చే కోభిల్లుచుండెడి 

సీమకు ఇది స్వాభొవికమయిన వమునోహర (ప్రకారము, దీనిసొంప్రును 

అవ॥ కే ర్యాక్యమ్ - సీత; సౌ నాయికౌ - అశీకవచనే మిళా 

థ్యాభషి తైః జా ఆశీజచై ః సభీజనె . ర్యాన ని పదాని యావత శృస్టాక్- 

పాఠితా అఆగమిళౌ _ కృతాగసః కృ తాపరాధ'స్య _ పత్యుః [పియస్య _ 

పురః అతః = తొవం త్యేవ పదాని -- (దుతతేర మతీకీఘం = వ్యావ్చా 

తోోచ్చార్య . తతః పరం _ మననిజన్య మన్నృథన్య _ ఈహా కౌర్ట్ - 

యథా భవతీ తథా పరితః - వలిజాతుం చరితుం - (పార న ఊప్మణకౌ నా- 

మా $ విభూషణస్య ల మా § మృప్రాగ ల్భ్య్యం విభూషణ మాభరణం = 

యస్య తత్తథో క్షం తస్య .. (ేనుః ప్రియత్వస్య - ఏషః - సహజః నై'స 

ర్థికః - కో౭._ప్యనిర్వచనీయః = శ్రమః ప్రకౌరః, - అఫ్మీప్రాయో వ్య క్త 

ఏవ, నాయికొస్వీయా ముగ్గాచ, నాయక శృఠః, సంభోగళ్ళజ్ఞారః, అత 

సకేణారూపం కృజ్షారి ననుకా, జూలీ రలంకోరః, LE 
mW ద 

జ. 

దూరా దుత్పుక, మాగ తే వివళితం, నంభావీ.ణి స్ఫారితం, 

సంశ్లి వ్య త్యరుణం, గృహీశవసచే సంకోచిత|భూలతమ్, 

మానిన్యా శ్సర కానలి వ్యతిక రే బభాప్పామ్ము పూణ౯ం' తణాలీ 

చతు జాకాత, మహో ప్రపబ్బృచతురం జూతాగసీ (పేయసి, 

మాని న్యాః చతుః ఇ అలుకగఅదానియొక్క (అలిగిన నాయిక 

యొక్క "నేత్రము, జాత ఆగనీ (పేయనీ ఇ ఈర్పన్న మయిన తప్పిదముకల 

వాడయిన (తప్పుబేసీనవాండయిన] (వ్రీయకమునివిషయమున్య (దూరాత్ 

.ఉత్నుకమ్ న్ా దవ్వున (అతండు దూరమున వచ్చుచుండగా) కోర్కి..చే 

నువ్విళ్లూకుచున్నధియు, ఆగ తే (సతీ వివళికమ్ ఆ (అతండ్సు (చెంథక) 
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రాయగా అవలికి (తీప్పయడినదియు, సంభాషిణీ (సతి) స్ఫారితమ్ = మాట 

లాడవాండు కౌలగా (మాటలాడం దొడంపడు) వి స్పరిల్ల 0 జేయంబడీి 

నదియు, ' 'ససంశ్లిష్యతి (సతీ అరుణమ్ ఇ కవుంగిలించుచుండంగా ఎజ్జ 
నిడియ్కు గృహీత వసనే (సతీ సంకోచిత (భ్రూ లతమ్ = పట్టుకొన 

బడిన వలువకలఅవాండుకొలగా (వలువ నతడు పట్టంగా నే) నుడువంబడిన 

బొమ తీంగలుగ అదియు, చరణ అనతి వ్యతికళలే (సతి చావ అమ్ము 
పూర్మ్మమ్ = పొదనుల నమస్క్య్బృతియొక గా సంబంధము కలనాండుకాలా 

(పొదముల కతండు |ప్రణమిల్ల ౯గ్రా అకు జలముతో నిండినది యు), 

క్షణాత్ ప్రపజ్బు చతురం జూతమ్ = (ఈవిధమున) ఆల్బ కాలములో నే 

నా నాపఫకౌరముల చేత మనోవారము అయినది, ఇందు వరుసగా తొలుత 

సవాజంపేమయు అనంతరము (కమక్రమముగా కోపవృద్ధియు కడపట కోప 

శాంతియుం జెప్పంబడినని, 

తొ వీయతముండు సాపరాధుఃడు వచ్చుచుండగా నాయిక 

కోపితయయ్యును తొలుత సహాజ పేనమతో నతనిని ఉమ్విళులూరు చుం గాంచి 

నద్కి ఆతడు 'సమిోపమునకు రాంగానే (అతనిని చూడనొల్ల క) కంటిని అతని 

నుండీ పెడగా మరల్చీనది అతండు మాటలాడ నారంభింపలగా నే కన్నులు 

విచ్చీ చు "చినద్కి అతండు కవుంగిలింప6 గడంగుడు కన్నులు వెజ్జచేనీ కొన్న ది 

ఆతండువ,న్ర్ర ము పట్టుకో గానే బొమలు ముడిచినద్కి సౌదములం (టెళ్ల ౯ 

"గా నే బొన్చముఅజడి గురినీనద్కి ఇష్టు స్వల్న్బకాలములో నే అమె "బీశ్రము 

ఇన్ని విధములు పొంది మనోహర మైనది. 

అవ ॥ కవే ర్వాక్యమ్ - దూరా దితి | జాతాగనీ కృతాపళాాభే వ 

(సీయనీ |ప్రియత మే _ దూరాత్ స్థలే స తీతి శేషః - ఉత్సుక ముత్క_ట్థిత్క, 

మాగ తే పే నతి - వివళీతం వివతికాతం, 'సంభాఫిణి ఆలపతీ సతి _ 

స్ఫారితం, 'సంళ్లి ష్య త్యాలిబ్దతి నతి. అరుణం ర క్షం గృహీతవసశే 

అకృస్టన చే సతి = సఎకో చిత భూలభథం = సంకోచితాభుగ్నా = భ్రూలతా 
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(భూవల్లీ - యస్య తర్తథొ క్షం, చరణానతివ్యతికళే సతి __ ఆన లే; 

(పణామస్య - వ్యతికర స్పంబన్ధః - చరణయా రానతివ్యతీక రో యస్య 

తథ్లో క్షః తని కా జు జాఘ్పాన్నుపూణకామ్ అ శుజలభరితం జా మౌనిన్యా 

మానవత్యాః య చమన్నేత్రం వా కృళళాదల్బ కాలా జు త్ర పఖ్బుచతుర౦- (పప 

జీన శుత్ఫుక్యాది బహ్ముప్రకాౌశరేణ _ చతురం మనోనారం _ జూతం సం 

పన్నమ్ - అహో ఆశ్చర్య = మితి సంబన్థః, అతే స "త్చుక్యం స్వాభావిక 

(పేమాతీళయేన, వివళితత్వ మపరాధినం (దస్షు మసవా మానతయా, స్ఫారి 

తత్వం (కోధోద యేన, అరుణత్వం (కోథ వృద్ధ్యాః (భూలతాసంకోచః శోధా 

తిళయీన, బాస్పామ్చుపూణకత్వం (కోధళాన్యా చేతీ 'వేదిఠవ్యమ్, అత్ర 

నాయికొ స్వీయా మధ్యాప్రగల్భయో రన్యతరా. నాయక ళ్ళఠః, 

మానకృ్ళతో విప లమ్మశ్ళజ్ఞ రః, ఈహపాళ్యాకోభ[పాయం నర్మ, జాతీ 

రలంకోరః, 
dy 

అజ్ఞానా మతిళొనవం కత ఇదం? కము శ్చ కస్తా! త్కుతో 

ముగ్దే పాణ్లు కపోల మానన? మితి (పాణేశ్వశే పృచ్చతి, 

తనార్టిస సర్వమిదం స్యభావత నీ వ్యాహృత్య పతా _న్హర 

వ్యాపీ బాహ్పభర స్తయా వళీతయా నిశ్వస్య ముక్తో౭-న్యతః. 

ముగే=ఖీఏిన్న దోన్కొ అజ్" నామ్ ఇదస్ అతి 'తానవమ్ కత 32 

(నీ యవయవములకు ఈ అధిక కౌర్శ సము ఏకొరణమున (కలిగినది, (కిం) 

చ కమః కస్తాల్ =మటీ (యీ) వణంకు ఏల (కలిగినది ఆననమ్ పాల్డు 
న! 

కఫోాలమ్ కుతః= వెంగము పాలిన ఇవెక్కిళ్లుగలది ఏల (అయినది, ఇతి 

ప్రొ జేళ్వశే పృచ్చతి (సతి =ఇట్లని జీవిత నాయకుడు (| పీయతముం డ
నుట, 

అడుగ గౌ, (ప్రయోగ వ్యత్యయమా, -) తయా తనా ఇదం సర్వం 

స్వభాొవతః ఇతి 'వ్యావ్భత్య=ఆ చెలువ ఇది మొల్ల ను 'స్వభొనము చేత నే 

అని పలికి భళితయా సశ అ న్లర 'న్యాపీ చాస్సభథరః అన్యతః ను క్తంజ పెడ 
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ముగనుయి 'జెప్పలలోపల నిండుచున్న కన్నీళ్ళ చిం _త్రమును అవతలి 

తొ, పవాసొగ తుండు నాయకుడు నాయిక యొక్క_ తదీయాంగ 

కార్భా ్యదికయునకు తనతోడి యెడంబాపే కౌరణ మని యెణింగియు, 

ఆమెను తత్కా.రణమడుగంగా ఆమె సీతోడివియాగ మే కౌరణ మని తన 

(_సేీమాతీళయమును తాచే చెప్పకే నొల్ల కయు తన (పేమ తం 'జెజటులం 

డాయెయగ్గదా యను పై న్యము చేతను “ఇది యెల్ల నాకు స్వాభావిక మే” యని 

నంకరమొట పలికి అవ్వలి మొగంబయి విసారముగా కన్నీళ్లు విడిచినది, ' 

అవ ॥ కే ర్వాక్యమ్ ... అజ్షా'నా మితి ॥ హేములే = అజ్షానాం 

అవయవానామ్ - ఇదమ్ అతీతొనవ మతి "కౌళజ్యాం - కుతః కస్థాద్దేతోః- 

అయం - కమ్చో వేపథుశ్చ - కుతః కస్తా - దిద మౌననం ముఖం చ - 

పొజ్జుకపోలం పాట్టురగబ్ఞషలం = కుత ఇ త్యేవం (ప్రాణోళ్యశే (వియత మే. 

పృచృతి - సొనునయ నునుయుజ్జూ నే నతి తన్వాస్ట కౌ_న్హయా _ సర్వ 

మిదం - స్వభావతః నిసగాకాత్ _ ఇతి _ వ్యావ తోకా - వళితయా 

వివృ త్తయా - నిశ్వస్య నిశ్వాసం కృత్వా. పక న్లర వ్యాపీ - పత్షకకా 

మకీ.రోన్థూం = నరం మధ్యం - వ్యాస్నో, త్రీత్రీ పత నరవ్యాపీ = బాప 

భరః అక్రుపూరః = అన్యత ఇతరత్ర - ముక్తొ విస్ఫృష్ట - ఇతి సంబస్థః, అత 

నాయికే కౌర్యా నరవ్యాస్హేన చిరం సమౌగత్య తనుత్వాదికం స్వ స్యా 

నాగమ నాదితి జూన త్యసీ కుత ఇతి పృచ్చతి సతి ఆజజావేన వ క్ మసవా 

మానాయా నాయికాయా "సర్వమిదం స్వ'భావత ఇతి వ్మకోక్వ్యా నిర్వేద 

న్ఫూచిత ః-'బాప్పభ రో2_న్యతో ముక్త ఇత్య నన డ్రైన్యం నూచితమ్, అత్ర 

నాయిక స్రీయా మధ్యా చ - కించ విరహోకత్క_ణి తౌ వొ యథో క్షం 

భారతీయె,--- 

“అనేళ కొర్యవ్యా సంగా ద్యస్యా నాగ చృతి (ప్రియః 

"కొముత సైఫన దుఃఖాతా౯ా విరవోత్మణ్ణితా మతా; 
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అస్యా "ననత్వం కమ్న త పాణ్ణిమొ బొన్ననిక్షమః 

నిర్వేదళ్వాసవై న్యాద్యా అనుభా నొ భవ న్త్వ్యమా+ ఇతి, 

వైన్యం నామ సంబారీ భావః, (వణయమొనకృతో వి పలమృళ్ళ్ల్ "రః, 

మొనకృతం వ్నాగూపం శ్ళక్షారి నర్శః జూతి రభంకౌరః, rep 

రాకౌ) వారిభ రాలసొమ్భుదరవోద్విగ్నేన జా తాశ్రుణా 

పానే నాత్ర వియోగదుఃఖవిళునం గీతం తథోత్క_ భయా 

ఆస్తాం నా (పవసనాలాపస్య సంకీతకానం 

మాన స్యావీ జలాజ్జ-లి స్పరభసం లోశేన దతో యథా, ఈ 

(ప్రయోగ వ్యతియము,-) రాళ" వారిభర అల'స అమ్బుదరవ తగి 

శ్నన జూత అశ్రుణా పాగ్గేన= ర్మాతీయందు నీటి మొ త్తముచే మందమయిన 

'సుఘుముయొక్కం కబ్దముశే దిగులువడినవాండును (అందుఖేక శే) ఉఆప్పతిల్లి న 

కన్నీరుగఅచాండును “(ఆయిన ఈయు"కౌనొక (పవాన్నీ, ఆక వియోగ దుఃఖ 

పీశునం తథా గీతమ్ .తన విరనా దుఃఖమునకు నూచకముగా అట్టు పాడెను; 

(ఎట్లు పాడెననంగ్రాా యథా = ఎట్టు (పొడిన, జీవితేహోరిణః (పవసన 

ఆలాపస్య సంకీ ర్హనమ్ ఆస్తామ్= ప్రాణమును హారించునదై న 'చేశాంతరగనున 

(ప్రస్తావమును ఉఊచ్చరించుట (అటు) ఉండుగాక (అనలా 'జీశాంతర 

(ప్రయాణ మనుమాట జీ వదలుకొనుటరీ గాకు సరభసం మానస్య అవీ 

లోకీన జల అక్షులిః ధత్తః = త్వరగా అలుకకు సయితము జనలు నీటి 

దోనీటిని ఇచ్చికో (అట్లు పాడె నని వూర్వమున కన్వయము,) (అనంగా 

'ఆ వియోగ్యొక్క. వీరవా'వేద నానూచక గీతమును విని లోకులు దూరఫుం 

బజయనములు కట్టుకో న్నవారు ఆ పయనములను "స స రింపక మానుకొ న్నారు 

'సరియేగద్వా, ou లు చాల్చినవారు సయితము కంటే అ యలుకలను 

మొనుకొ న్నారుం) 
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అవ ॥ కవే ర్వాక్యమ్ _ రాశా ఏతీ॥ రాత నిశి - 'వారిభ రాల 

సామ్బుదరవో ద్విగ్నేన _ వారిణో జలస్య - భరో భారః - తేన - అలసో 

మనరః - సచాసా వమ్ముద శ్చ తస్య - రవో గజికాతం - తేన _ ఊద్వి 

గ్నః (త్ర_స్టః - తేన - జాతాశ్రుణా ఉదితబాప్పేణ  పాధనేన (పోషి, లేన- 

అక్ష వియోగదుఃఖపిళునమ్ _ ఆక్మన స్వస్య - వియోగో విరవాః - లేన = 

దుఃఖం న్యథా - తస్య వీశునం సూచకం _. యథా భవలితధా .. ఉక్క 

బ్ధయా క₹్రౌత్సు క్యేన _ తథా లేన (పకారేణ _ గీతం గానం కృతం = జీవిత 

పహోరిణ3 - (పవసనాలాప'స్య (పవాసక థాయాః - సంకీతకాన ముచ్చారణమ్ జ 

ఆసాం తీష్టతు-యశా యేన (పకారేణ = లోేన జ నేన సరభసం సత్వరం. 

మాన స్వాపీ (పణయకోప స్య్యూపీ-జలాజ్లులి - జకాల్ల'స్య అజ్బలి నికాబాప ఇ 

త్యథణ౯ః - దత్త ఇతి సంబన్థః, తస్య పాస్టస్య తథావిభధ మొతజానాదం 

శ్రుత్వా లోకః తణమాత్రవిరహో దపీవిఖేతి సే త్యభి ప్రాయః, దైన్యం నామ 

సంచారీ భావః, నాయికౌనాయక విశేపో న స్ఫుటః, (ప్రవాస విప్రఅమృ 

శృడ్ణారః, జూలీ రలంకెరః, 'శీ౬ 

న్వం దృ ష్ట్వైక రజత.తం మదుమదనీ. బా౭_విచా “ల్యేపక్యాయా 

గచ్చ స్తీ “శ్వను గళ్ళ సీితి విధృతా బాలా పటా_క్తే మయా; 

(పత్యానృ _త్రముఖీ సబాప్పృనయనా సాముళ్ళ ముష్చోతి మాం 

కోపటప్రన్ఫురితాధరం య దవద (త్తే 'క్కేన విస్తార్యతె. ౪౭ 

మధు మద మీబా సా బాలా=మద్యముయుక్క_ కై పుచేత కై పెక్కి-న 

దయిన యా బాల, స్వం కరజ తతం దృషహ్వై=తీనదై న గోటి గాయమును 

(నామేనం గాంచి, అవిచార్య ఈర్ద పియా గచ్చ స్రీ = (తౌను చేసిన 

నఖతుత మే యని) ెలిసికొనక (సవతిచేసినట్టి దని తలంచి) యిోోను చేత 

జిడలిపోవుచ్చు కను గచ్చని ఇతీ మయా పట అచే విధృతా (సతీ) ఆ 

ఎక్కడికి పోయెదవు అని నాచేత వలున యంచున పట్టుకొనయిడిన దై, 

(ప త్యావృ ర్త ముఖీ సబామ్స నయనా ఆ ఆవలికినురలిన ముఖ ముగలఅది 

11 
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(యు) కన్నీళ్ల తోం గూడుకొన్న కన్నులుగలది (యును (ఐ్య, ముజ్ఞ్యు 

మజ ఇతి = వదలు వదలుము అని, మాం కోప(ప్రన్ఫురిత అక్షరం యత్ 

ఆవదత్ = నన్ను కోపముచేత అదరుచున్న “పెదవి కలుగునట్టుగా ఏమి 
పలికెనో, తల్ కేన విస్తార్యలే = అది దేనిచే మజపింపంబడును (ఎట్లును 
ముజపీంపంబడ దనుట), 

తానా ముగ్గనాయిక మదధ్యయుచే ౫ పెక్కిన్న! నామేనం 

చాను గావించిన గోటిగాయమును సవతి చేనీనట్టి దని తలంచి నిజము 

ఆలోచించికొనక ఈనుచే నన్ను వదలి పోవుచున్న 3, చేను వలువకొనం 
బట్టుకొని “ఏట కేంగిదోవని యడుగంలా మొగ మవలికిం (దిస్పీ “వదలు 

వదలు అని నన్ను కోపముచేళత మోవి యదరుచుండంగా ఏమి పలికినదో 

దానిని ఎట్లును మబజువ ₹ కమా గాదు, 

అవ ॥ నాయకే _కః - స్వ మితీ॥ బాలా తన్వీ - మధుమదతీచా _ 

మధునో మద్యస్య _ మబేన - శీబా మత్తా- భూత్వా. స్వ మౌన్మీయ 

మాత నొ కృత మి త్యథ౯: - కరజకుతం నఖవతం - ద్భస్ట్వా వీక్ష్య గ్ 

అవివార్య స్వేన కృత మి త్యజ్ఞ త్వా - ఈపక్యా యా సపల్నీ కృత మిత్య 

నూయయా - గచ్భన్హీ అపయాబన్లి _ క్వ ను గచ్భ సీతి కుత్ర వజ సీతి - 

నుళబ్దః పృచ్చాయాం - మయా పటా సె చేలాబ్బులే జా విధృతా నృహీతాం 

సా (ప్రత్యావృ _తృమఖీ ప్రతినివృ త్తీవద నా-సబొస్పనయ నా సాకు నే తా- 

సతీ మౌం - 'ముబ్బుముబ్బు విసృజ విస్ఫజేతి - కోప పస్ఫురి తాధరం జ 

కో జీన _ (ప్రన్స్ఫురితః కమ్చితః అధరో యన్మి న్కమకాణి త త్తథో 

క్ష్ . అవద దనో-చ - దితియత్ త - తేన హెతునా _ విస్తార్యతే 

స్యరణం (పాహ్య తే ఎ శీ నాపీ విస్మతుకా మళక్య మి త్యథజా బ్లతీ సంబన్థఃః 

స్పష్ట ఏ చాభిప్రాయః, నాయికౌ స్వీయా మధ్యాప్రగల్భయో రన్యతరా, 

నాయకో2_నుకూలః, ఆత్ర ఈహెజక్యాకోధ| ప్రాయం కై శికీవృ లే రజ్జం 

నముఖా, జాతి రలంకౌరః, Ye 



అమరు కావ్యమ్, రికీ 

చపలసహృదయీ కిం స్వాతన్రారి _త్త్వమా గృహా మాగత 
శర ణపలిత ః (పేమా(ఛచ్రా౯(ద౯ాః (ప్రియ స్పముపేవీ,తః 

త దివ మధునా యావజ్జీవం నిర న్తసుఖోదయా 

రుదితశరణా దుజాకా తాసాం నహన్వ ర హోం ఫలమ్, రరో 

నాయికతో ెలిక తై నాయకపక్న్షమున వాదించుచున్నడి ;--- 
(హౌ) చపలస్భాదయే త్వయా (పేమ ఆర్ష ఆర్డ్రః గృవామ్ ఆగతః చరణ 

పతీతః (పియః స్వాత నా వ్ కిం 'సము పేకేరః=(ఓీసీ) చంచలాత్మురాలా 

(ఇట 'చాపల్యము తొంటి పేమును దలంపమియ్సే నీచేత _పేను (రసము) 

చేత మిక్కిలి కరంగినవాండు ఇంటికి వచ్చినవాడు (నీప్రసాదముకై నీ) 

పొధములయందు (వాలినవాండు (నయిన) కాంతు(డు ని యిచ్చచేత ఏల 

తిరస్కరింపంబడియెను (అట్టివానిని ఏల తిరస్కరించితి వనుట్స తత్ ఇ 

అకొరణముచేక్యు అధునా యావత్ జీవమ్ఇఇప్పుడు (ఇంకను) (ప్రాణమున్నం 

తకొలము, నిర_స సుఖ ఉదయా రుదిత శరణా (చ సతీీ=ఎపోంగొట్టుకొ నం 

బడిన సుఖ (ప్రాదుర్భావముక లదానవు (ను ఏడుపే రమకముగాయలఅ 

దానవు (ను గా, దుర్ణ" తౌ నాం రుసాన్ ఇదంసలం సవాస్ట = దుష్ట్రమా 

అయిన కోపముఅయుక్క_ యీపరిపాకమును అనుభ పింఫుము. 

ఇదమ్ - అనుటచేత 'నాయిక యిప్పటికే పళ్చాత్తాపత పుఠాలై ఏడ్చు 

చున్నదని "తెలియ నగుచున్నది, 

అవ ॥ నాయశేన భీదోపాయం గమితా సఖీ నాయికౌ ముపాలభ తే 

చపలవృాదయ ఇతి ॥ చపఠహృదయే చఖ్బలచి తె ఆత్ర బాఫలేన అపి 

నృుశ్య కౌరిత్వం వివకీతం .. తథా తేన (ప్రకౌశేణ - (పేమ్మా ద్రాళ౯ార్లుః - 

(పేన్లూ(్రీయ ల్వేన-ఆా౯ర్హ్రుః అత్య నమౌ[దళ్సస్సరసః - ప్రియః వల్లి భ8- 

గ్భృవాం భవన _ మాగతః (పా ప్ట - శ్చరణ పతిత స్సకా - స్వాత సా ఫ్. 

స్వచ్శన్లత్వాల్ _ కేం సముపేతీతః కి మథకా చువధీరితః - తత స్తస్తా 

శ్యారణాళ్ - ఇదానీం . యావజ్జీవం జీవితావధి = నిర _పనుఖోదయా 
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అపాకృతనుఖ(ప్రా వః - రుదితశరకకా రోద నాలబ్బ'నా సతీ _ దుజాళా 

తానాం దుస్టా'నాం- రుషూం గోసాణొ._ మిదం. ఫలం పరిపాక 0... 'సవాస్వ 

తను - స్వేతి 'సంబన్ధః, ఆత్ర నాయికా స్వీయా మధ్యా చ; కించ కలహో 

_్లరితా - యథో క్షం భారతీయె.- 

“సేష్యణాః కలవానిప్కూ)న్లో యస్యా నాగచ తి (సీయః 

సా పశ్చాతాపసంతపా కఠలహా న్గరితా భ వేళ్; 

చి న్యానిశ్వాఫఖేదై ళ్ళ వృ త్తాపా౭_భినయేన చ 

సభీనాం విప్రలాపై ళ్ళ ఆతానస్థానలోక నై కి 

గానిజై నార్మశుపాతై ళో షో సాగ మేన చ, 

విభూవణాతను ల్వేన దుఃఖేన రుదితేన చ, 

ఖణ్ణితా విప్రలధ్ధా చ కలవో _న్లరితాభ వేల్ ॥ 

తథా (పోపితకాన్తా చ భాదై 'లేవం (ప్రయోజయేత్ ౨ ఇతి, 

అత్ర నాయక శ్మకః, సోపొలమ్మవచనం నమ౯ా, అవేపోఒలంకొరః, 'రరా 

నభసి జలదలకీం సాన్రయా వీత్య దృష్ట్యా 
ప్రవనసి యది కానే త్యధకా ముక్తా కథంచిత్ 

నవువ పట మనలమ్మో ట్టి (పోల్లిఖ స్తీ ధరి(త్రీం 

య దను కృతవతీ సా తత వాచో నివృక్తాః ఈగో 

సౌజ(పియ, నభనీ జలద అవీ. శం శౌడ్రయా దృష్ట్యా వీక్యు=ఆకౌళ 

మున మేఘముల సొంఫును అ(ప్రములతో ,బావ్సములతో) కూడుకొన్న 

చూఫుతోచూచి, కొన్న (ప్రవసనీ యది ఇతి=్రీయుండా (ప్రవనీంతు జేని 

(జేశాంతరపయాణము చేసెద వేని) అని కథ షోత్ అర్థమ్ ఉక్యజబెట్లో 

(కస్టపడి) 'సగము (మాటను) పలిక్కి మమ పటమ్ ఆవలమ ధరిత్రీం 

(పోల్లిఖ_స్తీ ఆను యత్ కృతవతీ తత్ర వాచః నివృత్తాఃజ నా. నన్ర్రమును 

పట్టుకొని "నేలను (శాలిబొట్టన వేలితో) గీజుచు అనంథరనూ ఏమి ఛేనినవో 



అమరు కావ్యమ్. రఫ్ 

ఆవిషయమున మాటలు వెనుకకు మజలినవి (ఆ యనుఖావవిశేపుములను 

వర్ణింప నలవి-గాదనుట,) 

సా్య్శనయా ఎ కన్నీళ్లు విరహీమారకవుయిన మేధఘాోదయముచేత. 

ఆర్షమ్- సగ మేచెప్యట (అంతయుం జెప్పజూలమి) భావి వియోగ దుఃఖ 

సొగరములో మునింగినందున, కథలోత్ -ఆయర్భమునై నను చెప్పుట (ప్రయాస 

శారి యగుటకు ఆదఃఖమే కారణము, వాచో నివృ తౌాః.'నావృ దయమాన 

ఆతీథ నాటుకొనియున్నద్వి వాకువ్వం దరముగాదు, ఆనుట, 

అవ॥ నభసీతి॥ నభసీ ఆకాశె-జలదలన్మీం మేఘసామగీం..సా(పయా 

సబావ్బయా- దృష్ట్యా దృశా - వీక్యు అవలోక్య - హీ కొన (పీయ- 

(పవసనీయది (ప్రవాసం కరోపి చేత్ - ఇతి కథంచి త్క గ్రే ఎ అర్థం 

సావశేషం వాక్య మితి శేపః-ఉ క్యూ భి, త్వా-మమ-పట ముంకుక-నువల 

మ్బ వ్ హీ త్వా-భరితీం భువం-(పోల్లి ఖు స్రీ కష. స్టీ_.అను పళ్
చా-తాయత్ 

కనుకా కృతవతీ = తత్ర తనీ క కమకాణి - వాచ ఈ _కయః = నివృత్తాః 

వ్యావృ తా ఇతీ సంబన్ధః, య త్క_ తేన తీ తత్ర ఆ యచ్చబ్దవామై ఫ్య 

నికాశ్వాస వె వణ్యకా బామ్సగ ద్దదాదిభిః అనుఖావై “సాంవినా శృణ మపి 

జీవితు మనాం నళక్నో మూత్యయ మథక౯ః “ప్రవసని య ది త్యస్య వాక్య 

"శేషల్వే నావగన్వవ్యః, తత్ర వాచో నిరస్తా - ఇ త్య నేన నాయికౌయా 

శ్చినానిశ్వాసాదీనా మనుభాబానాం దశావిశేపః పశ్యతాం మనోనగోచర 

ఏవ న 'వాన్గోచర ఇ త్యథో౯ా గమ్యులే, సైన్యం నామ సంచారీ ఛానః, 

నాయికా స్వీయా మధ్యా చ నాయకో౭_నుకూల, భవివ్యత్స వాసవి ప 

లన్ముళ్ళడ్డ్ "రః, అత నర్శస్ఫోటః. జాతీ రలంకౌరః. గ్ర 

బాలే,నాథ, విముఖ్బు మానిని రుషం, రోపోన్మయా కిం కృతం? 

ఖేదో౭.స్థాసు. న మే౭ఒ.పరాధ్యతిభ వాకొన ్వేఒపరాధా 
మయి 

త త్కిం రోదివీ, గద్ద దేన వచసా? కస్ఫా(గ్రతో రుద్య తే? 

న స్వేత న్శమ, కాత బాసి! దయితొౌ.నా స్రీ త్యతోరుద్య తె, 
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నాయకండు,---బా లే = (మీ పిల్లా; నాయిక నాథజ(కీ)దొర్యా 

నాయ. మౌొనిని రుషం విముఖ్బు = ఓకోపనురాలా కోపమును మానుమూ; 

నాయి,---రోపాత్ మయా కం కృతమ్ _కోపమువలన 'నావేత నేమి'చేయం 

బడినది (చే ేమికోప కార్యము చేసితిని నన్నుంగోపము మాను మనుటకు* 

అనుట) నాయ,.---అస్తాసు ఖభేదఃజమామింద ఆయాసమా (ఆయాసపడు 

టయ నాయి.---భవాక మేన అపరాధ్యతి=సీవు నాకు అపరాధము 

నొనర్చ లేదు, సక్వే అపరాధాః మయి (వర్త “నే ుసకఅమయిన నేరములును 

నాయందు (కలవు) (నీవునా"కేమియు ఎస్తుచేయ లేడే, అన్ని తప్పులను నేనే 

గ దా 'చేనితీన్సి నాయ.---తన్ గద్దదే సే వచసా కిం రోదిపి. = అటయిన 

డగ్గు త్తీకగల మాటతో (డస్ధత్తి తికతో పలుకుచు) ఏల యేడ్నెదవు? 

నాయంఎాకన్య ఆ(గతో దుద్యో'తే ఆ ఎననియెదుట ఏడ్చుట (నీ నెవని 

యెదుట చేడ్చితీన్సిశి నను ఏకత్ మమ ఆగతః = ఓసీ యిదే నా (మోలను 

నాయి,..--తవ కొ అనీ నీకు (నేను ఏమి ఆగుదునూ నాయ,-దయికౌ = 

(పీయవ్రు నాయి. న అస్మీ ఇతీ ఆక: రుద్య బే =(ప్రయోగవ్యత్యయము.) 

"కొను అనెడి యీ శారణంటునలన ఏడ్చుచున్నాను, 

ఈనాయిక తన్ను నాయకుడు “దయితా” అని పీలువక చేటినో ఏన 

“తెనో పిలిచినట్లు బాలా? అని పీలి-చినంధున తనమో౮ది (పేమ సవతులపాలై 

ఫోయల దా యని కందు గలిగి (పతిసంబోధన “వల్ల ఫా 'ప్రాజేళ్వలో 

అనునిట్టి యనురాగనూచక పదమున చేయక “*పోవకుండా అను నష్ట పూయ 

ముగా “నాథిఅని చేని ఏడ్చుచుండినది, ఏల యేజ్చెద వని కడపట నఠం 

జడుగలగా దయితను కౌ ననియె యేడ్చుచు న్నాను అని యుపసంవారిం చినది, 

ఇట "బీమా రెడ్డిగారి వ్యాఖ్యలో నాయిక ఖండితగా వివరింపంబడీ 

నది, ఖండిత యనుట యు_క్రియా కృముగా నుండలేదు; నాయికొఖీద 

నూనకు 'బాలాపదనూచిత భర్త ఎనిరనురాగ మే “కారణముగా (గ్రహీంచుట 

నమరజాసము, 
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అవ॥ నాయికా నాయకయోరు క్రి (పత్యు _శిరూపా వాక నమౌాలా. 

భాలఇతీ ॥ హౌ బాలే ముగ - నాథ స్వామికా - హే మానిని హే 

కోపెనే - రుహం కోపం . విముఖ్బు త్యజ _. మయారోషా త్క్తీం కృతం జ 

శి మాచరిత - మస్తాసు ఫేదః క్షేళః కృత ఇతి శేషః - భవా న్మహ్యుం 

నాపరాధ్యతి న (దువ్యాతీ॥ నూ॥ (ఈథ ద్రహేత్యాదినా చతుథీ౯ _. మయి. 

సక్వే సకలా ఆపరాధా స్సన్తి = తస్తా ద్ధేతోః - కిం గద్దదేన ఫ్టలిలేన జ 

నచసా వాచా రోదిపి గోదనం కరోషి. . కస్య - అగ్రతః ఫురో- రుద్యతే 

రోదనం [కియలే_.మమ అగ్రత ఏత దిదం రోదనం [క్రియతె-త వానాం 

"కొ2స్ఫీ-దయితా (పియా భవసి.నాస్మ్ న భచామో_త్యతః "కారణాత్ 

రుద్యత ఇతి సంబన్థః, అత్ర (పగల్యా యాం “బాలే ఇ త్యామ న్తణం 

నాయశిన వ(కో క్యూ కృతం, త యాపి త్ క్ట ల్వౌ త శైవ వ(కోక్యా 

(పీయం (పతీ నా ఖీ త్వామన్త్హ్ర ణం కృతం, తత సేన ఆజకవ మౌఠలమృ్య్య 

“మానిని రుషం ముక్షో” త్యనునయః కృతోజనుసం"ధేయః,. తత_స్టయా 

వకో ైవ “రోసా న్మయా కిం కృత మి త్యుత్తరం దత్తం, తేతే సేన 

“ఖీదోఒస్తాను కృతి ఇ త్యుక్తం, తత _సయా “అపరాధిని ఖలు భేదః 

శ్రియ లే-భనా న్నాపరాధ్యతీ_కుతః ఖేది ఇరతీ..విపరీకఠలక్షణయా భచా నప 

రాధీ ఖేదః కథం న కతకావ్య ** ఇతి నూచితమ్క్ తత సేన “సక్వే౭.ప 

రాధా నుయీి త్యపరా ధాక్టీకాళేణ రవం ముష్చో' త్యనునయః (పకటీ 

కృతః, తత _స్టయా-త్ *ర్రస్తా (దోషస్యా .మోచనా త్కీ_ం కృత మి 

త్యుక్తం, తత సేం “గద్దదేన వచసా 'ఖభేదమూలం రోదనం కరో వీ? 

త్యుక్తం, తత _స్తయా రజ స్యా(గతో రుద్యతి? ఇ త్య నేన “సంబనతేః ఖలు 

రోదనస్య 'ఖేదమూాలత్వం - మను కో భవానిత్యు క్షం, తత నేన తస్యా 

వ(కో క్వభి ప్రాయం విజ్ఞాయ అజాన లేవ న స్వేత నృ మాగతి ఇ 

త్యుత్తరం దర్పం, తత_స్టయా “పురతో రోదితు మవహాం తవ కాస్మీ 

త్యుక్తం, తత _స్టేన “మను త్వం దయితో త్యు క్షం, తతః తయా *దయి 

శైవ నా స్మీ త్యతః కారణా నృయా రుద్యక ? ఇ త్యుక్త మి త్యవగ ద్ద 
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వ్యమ్, అత నాయికా స్వీయా _ ధీరా ప్రగల్ళా చ, కిం చ ఖణ్ణితా _ 

యథోక్తం భార తీయె- 

అనా సదొ ఈయుచితే వాసే నొగతః [పయః 
ఫీం "నబ CL 

యస్యా స్పా మానదు౩ఖ్లూా ఆకా ఖజ్ణీ తే త్యభిధీయ శె,’ ఇతి, 

నాయక ళ్ఫోఠ 8 ఆత మొనకృతం వాశూాపం ళ్ళడ్లొారి నరం వాక్ కాక 

లం"కౌరః “'ఉఊ_క్నీపత్యు_క్లీన ద్వాక్యమ్ వాకోవాక్యం (పచక్షు తిలఇత్యుక్ష 

త్వాల్ , Ao 

నిహ్టః కణే కి మితి న మయా మూఢయా (పహైణనాథ! 
9 2 2 శ్చుమ్బ త్యస్సి౯ వడనవినలిః కిం కృతా? కిం న దృష్టః! 

2 వ | నో కః కస్మా! దితి నవవభూచేవీ.తం చిన్తయ స్తీ 

జ్ rs పశ్చాతాపం వహతి తరుణీ (పేమ్లి జాతే రనజ్ఞః, ౫౧ 

నాయిక మున్ను తౌను నవోఢి గా నున్నప్పుడు తాను ఆలింగన 

చుంబనాదికంబులందు పయికొ నక లజ్జ్ఞచే ఆత వంచనము చేసికొంటి నని 

ఇప్పుడు తరుణీయై రసనజ్ఞ్యయయి పశ్చాత్తాపము పొంది తన్ను నిందించు 

కొ నుట:---((ప్రయోగవ్యత్యయము.---) తరుణీ=జవ్వని, (సీన్లు జా తే (సతి) 

రసజ్ఞా - మక్కు_వక అంగ లగా (లడ్జయెడలి “పేమ తెల్లమకౌయగా) సంభోగ 

రసము చెణింగినదై, మాఢయా మ మా (ప్రాణనాథః కిన్ ఇతి కణ్చేన శ్లిస్ట్రః= 

"కలివి మాలినదానను నేను జీవి తేళ్వరుని ఏల యని మెడయందు కన్రంగి 

లింఛుకో నయితిన్కి అస్నీకా చుమృతి (సతి) వదన వినతిః కిం కృతాజు 

ఆతడు ముద్దు పెట్టు కొ నుచుండ (గా ముగము వంచుటను ఏల వేనితిని (ఏల 

మొగమును వంచుకొంటిన్సిి కిం న భృష్టః=ఏల (ఆతనిని) చూడనయితిని, 

కస్యాల్ న ఊఉ క్షః=(ఆతనితో ) వీల పలుకనయితిన్సి ఇతి సవవధూ చేష్టితం 

చిన్నయ గ్లీ పశ్చాత్ తాపం వహతి ఇట్లని తాను (కొ త్త పెండ్దిహాంతురుగా 

నున్న ప్పటి(తన) చేతను తలపోయుచున్న'దై అనుతాపమును పొందుచున్నది, 
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అవ ॥ వూర్యం మౌళ్ట్యోన వల్బోతా౭_సీ, తీ పశ్చాత్తాపం గతయాః 

నాయికెయా ఆత్మోపాఅమ 6 కవి రాహా- శివ ఇతీ ॥ తరుణీ యువతిః- 

(సేసి (పణయే _ జూతే సంభూలే సతీ _ అజ్ఞావరణం విహాయ (పకాళమాన 

ఇత్యథ౯8-రసక్షా రువ - సంభోగ సౌఖ్యం విశేపీణ జాన తీ త్యథకాః- 

తచదానీం-మూఢయా అజ్ఞ యా_మయా,_ పొణనాథ 8 (పాకోళ్వరః = కి మితి 

క్షే న క్లిష్టం 'నాలిజ్లోతః..కిం చ ఆ నీకా ప్రాణనాశే జూ చున్నుతి చువ్నునం- 

కర్వతి నది. వదనవినతిః ముఖవినమనం- కిం కృతా కిముథజా మాచరితా = 

కిం చ (ప్రాణనాథః-కిం న దృష్టః కి మితి నావలోకితః-కించ కస్తా ద్ధేతోఒ 

నోకో న సంభాసిత . ఇ త్య "నేన (పకౌశేణ.నవవధూచేస్టితం నవే థావ్యా 

పొరమ్ = ఆత్మీయ మితీ శేషః - చిన్మయ సీ స్మర గ్లీ - పళ్చాత్తాప మను 

శయ 'మేతావన్తం "శొలం మాగ్యేన వజ్బితా నీతీ ఏవం రూపం. వహ 

తీతీ సంబన్లః, అత్ర నాయకా స్వీయా మధ్యా, నాయకో2౭_నుకూలః* 

సంభోగళ్ళళ్లైారః, అనుళయా కేపాలంకౌరః, స్పష్ట ఏ వాభిప్రాయః ౫౧ 

వానై, లోకాచనవారిభిః న శపక్త్షై ౩ పాద్యప్రణామైః ప్రీయె 

రన సా వినివారయ గ్తి కృపణాః (పాణేశ్వరం (ప్రస్థితమ్; 

ధన్యా౭..వాం; (వజ మజ్ఞళం సుదివనం (ప్రాతః (పయాతసన్య "తె; 

య లే పహోచిత మీహీతం [ప్రైయతమ త్వంనిర్లత క్యో9వ్యసి, 

నాయకుని పయనమును నాయిక వృక్రో_కీచే ఆంపుచున్నదివి--వా నః 

లోచన ఛారిఖిః = జూటిన కన్నీళ్ళ చేతను సళప థః పాద్యప్రణా మైం=జట్టా 

అతోం గూడుకొన్నచరణ నమస్కారములచేతను అనై సః (వీమైః=ఇతేర 

మయిన యిష్ట్రకృత్యముల చేతను; తాః కృపళాః ప్రస్థితం (ప్రాకోళ్వరం విని 

చారయన్తి = ఆ దీనురాండు పయనమయిన జీవిత నాయకుని ఆం౭పుదుర్కు 

(ప్రియతమ అవాం ధన్యా = అత్యంత పీయుండా "జీను క్ళతారురాలన్ను (ప్రయా 

తస్య 'తే ప్రాతః మజ్దళం సుదివసమ్= బయలు 'వెడలినట్టి సీకు "వేకువ శుభ మైన 

12 
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మంచిదినము (నుం చిసమయము), ('వ్రజ=పొమ్ము, త్వం నిగ్గతః('సక్కాఇనీవు 

బయలంవెడలినవాండ వె (తరలినంత చ్చే మయా స్నేహా ఉచితం యత్ ఈ 

హితం తత్ శోవ్యని= నాచేత (పేమ తగినది ఏది కోరంబడుచున్నదో 

దానిని వినియెదవు (నామృతిని వినియెదవని ఫె 

పయనమయిన కొంతులను ఇతరలు ఏడ్చి జఒట్టులు "పెట్టి పాదములకు 

(వెంక్కి ఇంక నేనేమో ఇచ్చకువచ్చినవి నేని (పయాణమునుండి మౌన్ను 

దురు, “నీను అట్లు చేయను నీకు వేకువ ఇటే (ప్రయాణమునకు మంచి కుభ 

సనుయము. నీవు పొమ్ము. సివు తరలినంత నే నాైపేనుకో తగిన పనిని నేను 

చేసెదను, నీవును “నంటే విందును, అనుట, 

అవ ॥ (పయాస్య నం నాయకం నాయికౌ వకో క్యా నివారయలీ. 

వాచ్చెరితీ ॥ వాన్వై నికాగ్గ్ష శై 8 = లోచనవారిభి నేత్రజలై 8 _ సళపృగః శపథ 

సహితైః - పాద్మప్రణామై శ్చ త్యగ్గ -అ నై స్థకవీమైః అం శ్వాస 

శాః-కృపకా దీనా = (ప్రస్థితం (ప్రయాణోద్యు క్షం _ (పాకోళ్వరం (ప్రాణ 

నాథం - వినివారయ ని, అవాం తు-ధన్యా పుణ్యా అకృపణే త్యభథలః. 

(పయాతస్య (ప్రయాతు ముద్యు ర్తస్య- లే - (పాతఃకౌళే.. నుదివసం శో 

నం దినం తథైవ మొబ్దళ కరి = వజ గచ్చ అ పీయతము త్వం నిగకాత 

సృకొ మయా _ న్నేహోచితం = న్నేవాస్య పన్లు: - ఉచిత మవాళాం - 

య-దీపహీత మాచరితం - త - చో ఇ) వనీ ఆకణకాయ, న్రీత్రీ సంబస్థనః, ఆత, 

న్నీహోోచిత మోహితం శోగమ్య సీ త్య'చేన అక్మనో భావినీమ్ విపత్తిం 

నూదయి త్వా ప్రీయస్య గమనం నిపేధయ తీ త్యభిపోయః, నాయికా 

స్వీయా (ప్రగల్భాచ, నాయకో2_.నుకూఅః, భావి ప్రవాసని ప్రలన్భుళ్ళగ్ల్ "రః 

ఫోపాలమ్మవచనం నమకా, ఆశేపో౭.లజ్యా_రః, 

లగ్నా నాంశుక పల్ల వే భుజలతాా నో దా్టార చేశే స్థితం, 

నో చా పాదయుగే ముహు నికషతిళం, తి చేతి నో_క్టం వచః 
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కాలే శేవలముమ్బు దాళిమలి నె గన్తుం (పవృ ౮ కః 

తన్వా్యా చాప్పజలౌమఘకల్పితనదీపూ రేణ రుద్ధః క్రియః. ౫5 

భుజలతా అంశుక పల్ల వే న లగ్నా -- (నాయిక యొక్క) కై దీం 

(పియునియొక్క) వలువ చిగురునందు తగులదాయెొను. (అనగా పయనమై 

ఫోవుచున్న నాయకుని నాయిక ఆతనివన్ర్రమును పట్టుకొని ఆపదా 

యెన్సు ((పయోగవ్యత్యయము ,) ద్వారబేశే నోనీతమ్ = (నాయిక 

కడపకడ (పోనీక అడ్డము నిలువదాయెను పాదయుగే మహుఃనో నిపతి 

తమ్ = ((|పీయుని) యడుగులజంట యంచు మాటిమాటికి పడదాయెను తిష్ట 

ఇతీవచః న ఉ క్షమ్=నిలువుము (పోవలదు ఆని మాటను పలుక దాయెన్కూ 

అమ్ముద ఆళిమలినే కాలే గ నుం (పవృ_ర్హేః ళఠః (సీయః = మేఘనూ అ పంక్తు 

లచే నల్ల నయిన కౌలమందు పోవుటకు ఈద్యమించినవానిని భూ ర్క౭డై న 

వల్ల భుని, తన్వాష్ట *శేనలం బాన్బజలఅ ఓఘక ల్సిత నదీ వూరేణ రుద్దః=సుం 

దరి ముఖ్యముగా కన్నీటి (పవావాములతోో సృృజింపండినయుటి 'వెల్లున'చేత 

ఆంఫీనది, 

ఒకానొక కాంత మేఘపం కోలే మలినమయిన కౌలమున (అనంగా 

విరహులకు అత్యంత మదనోద్దిపక మై మారకమయిన వర్ణ రువునందు) 

పయనమయిన వంచకుని పియతముని పోనీయక ఆంపుటకు-.-గుడ్డపట్టి లాగ 

లేదు, ద్వారమున అడ్డముగా నిలువలేదు పొదముఅకు సలుమాణు (మొక్కి. 

పోవలదని చే౭డుకొనళేదుు పోవలదని మాట ేనియు పలుకలేదు; మటి 

యేమన, ఏడ్చి ఆంపీనద్కి అని తౌ, 

అవ॥ కే ర్వాక్యమ్ .. ల గ్నేతి॥ అంళుకిపల్ల చే (పీయస్య వేలాఖ్బ లె_ 

భుజలతా నాయికౌయా దోర్వల్ల రీ -నలఅగ్నాన సకా - ద్వారజేశే 

ద్వారస్థ'లె షన న్థీతం నోపితం - భావే నిస్టా - పొదయుగా (వీయస్య 

చరణద్వ స్వే చా . మహుముకాహుః పునఃపునః = న నిపతిఠం న (పణతం... 

తీ చేతి = వచో చా వచనం వా. నొ క్షం నోదీరిళమ్ - అమ్ముదాళినులి నే 
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మేఘపటలశ్యా మే _ కాలే సమయే. గన్లుం (పయాతుం - (పవృ ర్తః 

ఉద్యు క్తః - ళఠః అన్ఫజాః ఆయు క్తకారీత్యథః॥ _ (పీయో వల్సభః - 

తన్వాన్థ కానయా . కేవలం బాప్పజలౌఘకల్ని లేన నదీవూరేణ అశ్రు 

సలిలసయావహాసంపాడితతటినీ పవాహెణ ... "కేవలం ళబ్టో౭వధారణే 

వూలే 2 వే త్యథకాః రుద్లో వారిత _ ఇతి సంబన్ధః, అభిప్రాయో వ్య కక్ష 

ఏవ, డైన్యం నావు సంబారీభావః, నాయికా స్వీయా మభథ్యా చ, నాయ 

కో2_ను కూల; ఆత్తో పకేపరూపం చేస్టాకృతం శృగ్దారి నర్మ, అమే 

పో౭._అంకెరః, 43 
a] 

ఏఠరవావివవుః కామః కానుం తనుం రురుతె తనుం, 

దివనగణనాదతు.ః సై పరం వ్య పేతమఘృణోే యనుః, 

త్వ మవి వశగో మానవ్యాభే ర్విచిన్హయ నాథ హే 
కినలయ మృదు గ్జీ వే దేవం కథం ప్రమదాజనః! ౫౮ 

సఖి నాయకుని మందలించు చున్నది.---కౌనుః విరహూ విషము 
తనుం కౌమం తనుం కురుతే = మన్మథుడు వియోగమందు [కూరుండు 
(వియోగులను నొంచువాండు) 'దేవామును మిక్కిలి కృళము కుగా6 జేయును 

యమః సె కరం న్య పేత ఘృణః (సక) దివస గణనా దతుః = యముండు 

యౌథేచ్భముగా (వ్యపేత=) నష్టమైన (ఘృణఃజ) కరుణగలవాండు అయి 

దినములను లెక్క 0చుటయందు సముడు (చంపవలనీన దినమున చంపక 

మౌనం డనుట్క్క, "హి నాథ త్వమ్ ఆసీ మాన వ్యాధేః వళగః=ఓ సామీ 

నీవు ను రోషమ”నెడు రోగమునకు అధీనుండవ్వు ఏవం (సతీ) కిసలయ మృ 
దుః (ప్రమజా జనః కథం జీవేళ్ విచి నయ = ఇట్టుండంగా చిగురువలె 

కోమల మెన కాంతా జనము ఎట్లు (బదుకును ఆలో -చింపుము, నీ విట్లు కింక 

వహించిన నీప్రీయ యీవియోగభరముచే నాసిల్లి మృతి నొందునని భా, 

అవ ॥ సఖీ నాయక ముపాలభళలే _ విరవావిషను ఇతి ॥ కౌమా 
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నున్మథః - విరహ విషమః - వీరే విప్రయాగో - విషమో వ(కః (కార 

స్పక్ ఇత్యథ ౯౩ = కామం (పకౌమం = తనుం శరీరం - తనుం కృళాం - 

కురు తే విభ క్రై - యమః కృతా_న్లః 3 సై పరం య"భేచ్భం = వ్య ేత 

ఘృణః అపగత దయ సృకా _ దివస గణనా దక్షః దివస సంఖ్యాయాం 

పటుః - మారణన్న[గ ఇ త్వరః - హే - నా సాంవి కా - తం మసి - 

మానవ్యా ఛిః - ol rele స్స ఏవ _ Bos ఎ తస్య 

నాయికొయా ఇతీ శేషః - వళగఃవళవతీ౯ - మానవ్యాధిం శమయితుం 

నోద్యు క్ష ఇత్యథళాః - ఏవ మిళం సతీ - కిసలయ మృదుః (ప్రవాళ 

కోనులః - (పమదాజనః - కథం శేన (పకౌరేణ - జీవేత్ (ప్రాణాకా 

ధారయేత్ _ విచిన్గయ విచార యేతి సంబనః, “కథం జీవేచ్చి న్టయేి 

త్యనేన జూ దాసీన్యం విహాయ శీఘుం తాం (ప్రసాద్య కృ తౌ థాం కరు 

స్వేత్యభిపాయః, అత్ర సంజ్వరో నామ దశావిశేపోఒవగ న్యుతే, నాయికా 

స్వీయా నుధ్యా చ, కించ కలహా_్థరితౌ, నాయక ళృఠధథృష్టయో రన్య 

తరః, మొనక్ళళతవి ప్రలమ్మృళ, ట్ రః ఆత సోపాలమ్మవచనం నమక 

ఆ వేపాలంకెర 8, 
ఎర 

పరిమ్లూచే మానె, ముఖళశిని తస్యాః కరధృ లే, 

మయి తీణోపాయే (పణిపతనమ్మాతై కశరణే, 

తడా పత్మ(ప్రాన్త (వ్రజవుటనిరు సేన సవాసా 

(పసాదో చాప్పేణ స్తనతటవిశీణ౯ాన కథితః, ఏక 

క్రీణ ఉపాయె నుయి (ప్రణిపతన మాత్ర ఏక శరణే (సత)ీ=త్నయిం 

చిన సోమాద్యుపాయములుగ అ చేను అడుగులకు (మొక్కుుట యుకటియే 

రమకముగా గలవాండను కౌలా (అలిగిన కౌంతను చేను నుంచిమాటల 

సమాధానపటుచుకిొన నేరక తదీయపాదములయందు (వ్రాలి యుండంగ్భా, 

తస్యాః మౌసే పరిద్లూ నే (సతి) ముఖ శశిని కరభ్భతే (సత)=ఆకౌంత 
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యొక్క. అలుక సడలినది కొంగా (శోశిని=) చం్మధునివంటీ తన్ను ఖము చేరి 

యందు ఉంచుకొనంబడినది కొౌంగా (కెంత యలుక సడలి చెక్కిలి కేలం 

గీలించి యుండగా, తదా పత్ము (ప్రాన్ట వజ పుట నిర్జన స్తన తట 

విశీర్ణెన చబాప్పేణసవా సా (పసాదః కథితః = ఆసమయమందు 'అెప్పల తుదల 

యొక్క. మొ త్రంప్రు 'సంపుటమందు ఆంపంబడీనట్టియు చను దరులయందు 

చిద్రుపలై నట్టియు కన్నీటిచేత తటాలున అలుక తీరుట ఇెప్పంబడినది. 

"నే నెప్పాటను అలుక దీర్చ నేరక సొద యుల (ల్లీ నంతట కొంత 

మోమూను చేత నిడికొని యుండంగా తటాలున తదియ'బాప్పము [కవమముగా 

తొంగలి జెప్పలతుదల నాయీ అనంతరము చనుగట్టపయిం బడి చిదుపలై 

వెదరినద్వి ఆ బాస్ను దర్శనము చేత అలుకలీజెం గదా యని జెలిసికొంటిని, 

“పత్ము - నిరుద్ధ” అనుటచే దట్టంపు అప్పలు నూచచితరులు, దట్టంపు 

'జెప్పలు సుందరంబులును నులక్షణంబును$ (వేలుచన్నులందు నీటిబొట్టు 

చిద్రుపలు గావు, చ్నీదుప లై నట్లువర్థించినందున బిగువునన్నుల జవరా అని 

"తెలియనగు చున్నది, 

. అవ ॥ నాయకో క్షిః_పరిన్లూన ఇతి ॥ శ్నీణోపాయీ విగత సామాద్యు 

పాలీ = మయి . (ప్రణిపతనమౌ త్ర కశరణో సతీ ప్రణిపతనమ్మాత్రం (ప్రభామ - 

ఏకం ముఖ్యం _ శరణం యస్యస తథో క్షః తన్మీకా - పరిద్దూ నే మూనే 

తస్యాః కోడు ల్లథే సతి - మఖళశిని ముఖచ నే - కరధ్భ తే వాస్త 

ఛారితె సతీ - పత్మ(ప్రా _నవజపుటనిరుద్ధేన - పత్మణాంప్రాన్తా అ గాణి - 

'తేసాం .. (వజ సృమావాః - స ఏవ ఫుట్కప్రా_న్థః తేన - నిరుద్ధోని వారితః ఖ్ 

తేన స్టా తటవిశీజశేకాన కుచప్రొన్ల జజకారేణ బాస్నీ కా శుక = సవా 

సొ శీఘుం - ప్రసాదః (ప్రసన్నతా - కథితః ఉఊక్ష- ఇతి సంబన్ధః, కోప 

ఖావశా ని. నాయిక స్వీయా మధ్యా చ, నాయక ళ్ళథ 8; జూతి 

రలంకొరః, ఏ0 
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కృతో దూరా చేవ స్మితమధుర మభ్యుద్గమవిధిః, 

విర స్యాజ్ఞా న్యస్తా, పుతివచన మ ప్యాలపసి చ, 

న దృష్టి శెథిల్యం 7 జత ఇతి చేతో దవాతి మె, 

నిగూథా_న్లకకో పీ కకినవృాడయె సంవృతి రియమ్, ౫౬ 

నాయకుడు నాయికను నిందించుట,..దూరాత్ ఏవ స్మిత మధురం 

(యథా తథా) అభ్యుద్దమ వీధి; కృతః = దూరమునుండి యే చిటున వ్యుచేత 

మనోవార మగునట్లు గా ఎదురుగాలేచివచ్చు కార్యము చేయబడినది, శిరనీ 

అజ్ఞా న్యస్తా కదలను (నా యాజ్ఞ ఊంపంబడినది, ('ప్రతినవచనమ్ అపీ 

ఆలపసీ=(నామాటకు) ఉత్తరమును 'సయితీము పలకుచున్నావు, (అయి 

నను దృష్టిః శ థిల్యం న భజతే బలీ యత్ = (నీ) చూఫు నడలుటను 

పొంద డాయెననుట యేది (కలదో) అది మే చేకః దహతి= నానవృాదయ 

మును కౌల్బుచున్నడి, నిగూఢ అ_న్లః కోపీ. దొయపయుడిన లోని కోపము 

గలదానా (హి కఠిన హృదయే =(&ీ) నిష్టుర చిత్తురాల్యా ఇయం 'సం 

వృతిః *ఈనడవడి (నిజమయిన, భావమును) దాయచుట, 

శా, దూరమునుండి మందపహాసముతో తేచి నా కెదురు వచ్చి 

తివి, నాయాజ్ఞ అను కు దలం చాల్చితివి, నామాటలకు చక్కాలా నే 

బదులం పలుకోచున్నావు, అయినను నీచూపులు మ్మాత్రము తీక్షతను వదల 

కన్న వి, ఇది కఠినవ్భాదయతచే కోపమును లోలోపల దా(చుకిొన్నుపకౌ 

రము? కొవున ఇందువలన నాకు మిక్కిలి పరితాపము కలుగు చున్న ది, 

అవ ॥ నాయకే నాయికౌ నుపాలభ కె_క్ళృత ఇతి; దూరా చేవ 

దూరత ఏన - నీతమధురం నుందహాస మనోనారం యథా భవతి తథా - 

ఆభ్యుద్దమవిధిః|ప్రత్యు లౌ నాచరణం _ కృతో విహితం - కిం చ ఆజ్ఞా 

మను కాసనం - శిరసీ మనకే - న్యస్తా విహితా . యద్య థోక్తం తత్త 

థాష్టీకృత మి త్యథలః _ (పతీకచన ముత్తర - నుపీ - ఆలపనీ (వీసి, అ 

భుయి ఖాపుమాణే స తీత్రీ “శేషః = తథాపి లే _ దృష్టి దకాళళానం - kK] 
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థిల్యం క్లథతాం - న భజతే న ప్రాప్నో - తీతీ యత్ కోపదాఢళ్యాం స 

జవో తీత్యథః౯ా:8 స్ త మ్రైథిళ్యాభ జనం - మె మమ - శ్రేనో దవాతి చిత్తం 

సంతాపయతీ - హౌ నిగూథా నఃకోపే-నిగూఢో గుప్తః _ ఆ _నఃకోపో 

యస్యా స్పా ఈథోక్తా తస్యా 'స్పంబుగ్ధిః - కఠిన వాదయె నిస్పుర చి కె. 

ఇయం .. వూర్యో క్ష్యపతుద్దమాదివిధిః జ సంవృతీ రాకొరగోపన - మితీ 

సంబన్ధకి, అవహీర్ట ౦ నామ సంచారీ భొనః నాయికా స్వీయా ధీరా 

ప్రగల్భా చ, నాయక కృతః, అత్ర సోపాలమృవచనం నర్మ, స్య్ఫోటా(శ) 

అం కొర, Me 

లే తరనాఢ్రీ ణా 

అస్తాం విశ్వననం నఖీను, విదితాభిప్రాయసా రే జనే, 

త్యతాఒస్యపకాయితుం దృశం నలలితాం శకో మిన వీడయా, 

లోకోఒ హ్యేష పరోపహానచతుర, స్పూజ్నే గీ గజ్లోఒప్యలం, 

మాత; కం శరణం (వజామి, హృదయే జీణోలాజను రా గానలః, 

తనయనుర కిని (పీయుని నాటింగింప వెరవు గానని నాయిక చాదితో 

వెంజ పెట్ట. కొ నట, --సఖిష విళ్వసనమ్ ఆస్తామ్ = 'చెలలయందు నమ్మ 

కము అటుండుంగాక (చెలులు నానై పోయి యతనిం బొంది వచ్చిన 

వంచకురాండు అనుట్స విదిత అభిప్రాయసానే తత్ర జనే సలలిళాం దృ 

స్టీమ్ అర్బయితుమ్ అపీ (వీడయా న శకి్నోమి. ఎజంకనడిన మనో" భానము 

యొక్క_ నిగ్గుకలిగినట్టి యాపురుషునివంక విభమముతోంగూడిన చూవును 

నిగుడ్చుటకో సయితము నీగ్గుచేత సమద్దురాలను గాను పీ ఏవః లోకః పర 

ఉపహాస చతురః అలం నూకు ఇడ్లీత జః అసీ=ఐఏఅలయనంగా ఈ జనము 

ఇతరులను హౌళనము చేయుటయందు ేర్చరి (యు) మిక్కిలి ఆన్ఫుట 

మయిన భావచిన్నాములను ఎజీంగినదియున్కు మాతః కం ళరణం (వజామిజ 

అమో ఎవ్వనిని రక్షకునిగా పొందుదుకు అనురాగ అనల; నృాదయే 

జీర్ణఃజమరుల నెడు నిష్ప మనస్సులో (నే) అణంగారినది, 



అమరుకావ్యమ్, 97 

తౌ,.....=చెలులు వంచక రాం డయిరి కావున. వారిద్వారా తెలుప 

వలను లేదు ఆతనికి నాయందు (ప్రీతి నలదని నా కటుక యయినను నా 

యనుర _క్షిని అతనికి తెలుప నీయక లజ్జ యడ్డపడుచున్నద్వి దానిని దాంటి * 

తెలుపుదునా యనిన, ఈలోకులు కడు గడును వాండు ఎంతనూత్ము 

చివ్నాముచేత నయినను నాభావమును క'నిపట్టుదురు ఆమ్మ యీ కష్ట్రము 

నుండి నన్ను కడలేర్చువా రెవ్వరును లేరు, కౌన నావలపు నావృదయ 

మును నిప్వువ లె కాల్చి కాల్చి ఆట నే అడంగారు చున్నది,---నీ వయినను 

దూలివై రథతీంపుమని ఫా, 

అవ ॥ స్వాభిలామం [ప్రియాయ నివేదయితు మసమథాకా విష్ణ 

నాయి కె ఛాత్రీ మావా . ఆసా మితి ॥ సఖీమ వయస్య్యాను _ వీశ్వసనం 

విశ్వాస - ఆస్తాం తిష్టతు యం విశ్వాసో నా ప్పి త్యభథణః - విదితాభి పాయ 

సాలే _ అభిప్రాయ ఆశయః _ తస్య - సారః తత్త్వం - విదితో జ్ఞాతః - 

అభిపాయసారో యేన సః తథో క్షః తనీకా పరేజ్లితజ్ఞ ఇ త్యర్థః = తత్ర 

తనకా జే _ 'స్వపీమాలమ్నన భూతపురుష ఇ త్యథణః - సలలితాం 

సవిభాసాం _ ఫావగభి౯బ తా మి త్యథణాః - దృశం దృష్టి - మప౯ యితుం 

(ప్రయా కు - మపీ = (వీడయా అజ్జయా - న శ్రక్ర్మోమి న సమర్థా౭._న్మీ, - పూ 

యస్తా త్కారణా ._ చప - లోకో జనః . పరోపహాసచతురః - పశేషా 

ముపహాసః తనీ కా _ చతురో నిప్రణో_.2_సీ కించ _ అల మత్యథజాం - 

నూ్నేల్లీతద్ది '౭_పీ _ నిగూథాభిప్రాయవేదీ చ - తస్మా (డ్ర్వీడయా న శక్రిగ్నో 

మూ త్యను'సంధేయం - హీ మాతః హె ఆమ్మ - కం జనం - శరణం 

రక్షుకం . (వజామి గచ్చామి, శరణం నా _సీత్య థళాః ణ్ తస్తా దనురాగా 

నలః (పణయాగ్నిః ప వ్భాదయే మననీ  జీణజకా శా గ్ల = ఇతి 'సంబన్ధకః, 

అత్ర అనురాగ స్యానలత్వనిరూపణం సంతాపశకౌరిత్వాల్ , అత్ర పరకీయా 

నాయికా, కనీ న్నపీ జే అనురాగం విధాయ తం సావరణసంధి దృష్టి 

సంధిభ్యా మావజకాయితు మశ్షమా భూత్వా కం శరణం (వ్రజా మ్యను 

18 



08 రా శుఠ్యా నామ్యా౭._వీ,’ 

రాగానలో జీణకా ఇతి ధాత్యాః ఫురః స్వావస్థా (ప్రకట నేన త్వ మేవ శర 

ఇం నాన్య దితి స్వాభిప్రాయం సూ చితవతీ త్యభి ప్రాయః, దూతము ఖేన 

సావరణసంధిక, స్వయ మేవ దృస్ట్వా సంధానర దృష్టి సంధిః “ఆస్తాం విశ్వ 

సనం సఖీ షి” తత్ర (ప్రియం (పతి (కోషితా సృఖ్యః స్వయ చవ రతిం 

కృత వత్యః, అతో విశ్వాసాఫావాల్ సావరణసం భే వ్యకగ్ధ తౌ దర్శితా, 

“వీడయా (పీయె దళజాన మపకాయితుం న శక్నోమో త్య దృప్టిసంథే ర 

హ్యసంభ వో దళి౯ాతః, అత్ర విహెదో నామ సంచారీ భావః, యశో కం జ 

“కార్యావి సరణాద్ 3 వా దాగత్యా (దాజదోపతః 

కార్యాగవహో ద్విపాద సా న్మనస సత్త పహీానతా 

వె మనస్య మనుత్సావాః 'సృక ణో సపరిలేహ నమ్ 

అపొాయా శ్వీషణం మూాభాళా 'సంతతం ముఖశో వణమ్ 

శయనం ధ్యాన మిత్వాది రనుఖావో భే దివాల 

సంజ్యరో నామ నవమనో దశా - యథో క్తమ్ - 

“దతంః(పీతీ మళానస్నబ్దః సంక లో౭..థ (పలాపీతౌ 

జాగరః “కౌళజ్ళా మర తీః అజ్ఞా త్యాగోఒథ సంజ్వరః 

ఉఊన్గాదో మూఛజానం నైవ చరమం నురణం విదుః, ఇతి, 

అయోగవి(ప్రలన్మ ళృత్లారః, అన్గోపతేరూపం శృజ్ణారి నర్మ, జాతి: 

రలంకెౌరః, Xe 

(శ్రుత్వా నామా౭.కి యస్య నృటఘనవులకం 

డ్డ హాస య స్యాననేన్దుం భవతి వవు,రిదం 

చన్ద ) కాన్గానుసారి, 
తసి న్నాగత్య కణ్ణుగవానిక టపద 

స్టాయిని ప్రాణనా'ీ 
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భగ్నా మానస్య చినా భవతి మమ పున 

ర్వ(జబ్రమయ్యాః కథళ్ళిత్ , కూ 

ఈను దాల్పు మని బోధించిన చెలులతో అట్లు చేయలేనిచై నాయిక 

చెప్పుకొనుట,---యస్య నాను (శ్రుత్వా అపి ఇదం వపుః యత్ సమన్నాత్ 

స్ఫుట ఘన పులకం జాయ'తే=ఎవని "పేరును విన్న మ్మాతానచే ఈ మేను 

ఏకౌరణమువలన అంతటను స్పష్ట్రమును దట్టమును (ఆయిన) ఫులక లుగ అది 

అగున్నో యస్య ఆనన ఇస్టం దృష్ట్వా చన్దుు కౌ అనుసారి భవతీ= ఎవని 

ముఖ చం్మదుని కని (ఈ మేను) "నెల జాతిని బోలునది అగునో (చంద్రుని 

యెదుట చంద 'కౌంతమా (సవించినట్లు ఆత నిమాముం గన్నంత నాయొడ 

లెల్ల చెనురుతో నిండు నని యర్థమ్ఫు, తిన్మీకా ప్రాణనాఖె ఆగత్య కణ్ణి 

(గ్రహా నికట పద స్థాయిని (సతి) = ఆ ప్రాణేశ్వరండు వచ్చి కంఠముం 

గవుంగిలించుటకు (త్రగిన) సమీప వాం నిలిచినవాండు కౌంలగా కథ 

కోల్ వ్మజ్రనుయ్యాః మమ పునః మౌనస్య చినా భగ్నా భవతీ=ఎట్లో కఠి 

నాత్తురాలనయిన నాకు మటీ ఈసు (దాల్చు తలంపు చడినడి అగును (ఆ 

తలంపు పోవు ననుట, 

శా,---అతని "పీరు విన్నమా(తాన చే నాయెడలెల్లి స్పష్టముగాను 

దట్టము"గాను ప్రులకరిం చును అతని"నెమోనుం గవ్నంత నాయుడ లెల్ల 

ఛనురుదాల్నును, అట్టి మ త్ప్రేమొస్పదు. డాత(డు ఇంతకు రాంగానే 

నాకు ఆలింగ నబుదియే గలుగును గాని మీరు బోధించునట్టి ఫొల య లంక' 

తలంపున కీ రాదు, 

ఆవ॥ సఖీఖి రానకరణాయ బోధిశా నాయికా స్వస్యా అసా 

మథ్యఃం తాభ్యో నివేదయతి..క్రు ల్వేతి! యస్య (పియస్య _ నాను నాను 

"భీయ - మపి - (శుత్వా నిళమ్య - వఫు.. ర్య ద్యస్తా త్కారణా = తన 

మనా తృను_న్షతః లా స్ఫుటఘనపులక ౦ న్య _క్షసాన్ద్రరోమాజ్వాం ఎ జొయలే 

భవతి కీం చయ. స్యాన నేస్టం ముఖచన్గ్రం - దృహ్వా అవలోక్య = 
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ఇదం వపు శేత చృరీరం - చన్త్రృకౌన్తానుసారి - చన్ద్రకౌన్త మనుసర 

త్రీత్రీ చన్ద్ర కౌన్తానుసారి తద్వ త్స్విన్నం భవతీ త్యథ౯ా౪ ణే తసి జు న్బాాణ 

sh (పాతోళ్వే అ ఆగత్య ఏత్య అ కణాగవా నికటపదస్థాయిని సలీ _ 

కణ్ణుస్య గళస్య _ గహోగవాణం - ఆలిబ్దన మి త్యర్థః - "తస్య = నికట 

పదం సమిపస్థానం - తత్ర - తీస కత స తసి - నఖ ఇబ్బీ క్క 

నా౬.పీ (ప కాలేణ-వ(జమయ్యాః శులిళ' సద్భశ్యాః-ఆరోపిత కాకి న్యాయా 

ఇత్యథ౯॥ - మను పున రానస్య కేసస్య - చినాన నతిః భ గ్నానివాతా- 

మానః కథం క్రియతే _  పునక్చష్దో వాక్యాలడారే, అత నాయికా 

(ప్రగల్ళా, ఆపరాధీ (పీయః తస నానః కతకావ్యి ఇతీ 'సభీభి బోకాధితొ 

(పోత్సాహ్తా సతీ ఆక నో౭ఒ.సామథ్యఃాం కథయతీ త్యభ్మిపాయః, అత్ర 

నాయికె స్వీయా మధ్యా చ నాయక శోథ 8, ఆన్లోప తేపరూపం 

శృజ్లాారి నర , జాలీ రలజ్క్కార:, రా 

సనస్త్య వాత్ర గృహే గృహే యువతయ,; 

స్తాపృచ్చ గ 'త్యాధు౭_న్యా 

(పేయాంనః (పణమ_న్గి కిం తన వున 

దాకాసో యా వత౯ తె? 

అత్మ (దోహిణి, దుజకాన(పలపితం 

కగోలా భ శం మాకృ్ళథ్యా, 

శ్చ్న్న న్నేహరసా భవన్తి పురుషా 

దుఃఖానువృత్త్యా యతః, ఎనో 

మోడి వహీంచిన నాయికను నాయకపతమున సఖి బోధించుట,--- 

అత్ర గృహా గృహ యువతయః సన్తి ఏవ=జ ఈనగరంబున ఇం టింటను 

జన్వనులు ఉండనే యున్నారు అధునా .గ త్వా తాః పృచ్చ = ఇప్పుడు 
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పోయి వారిని అడుగుమ్కు తవ దాసః పునః యథా వర్తలే (తథా) పీ 

యాంసః (పణమ_న్టి కిమ్ = నీయొక్క- చాసుండు (చాసుండుం బోలె నిన్ను 

కొలంచుచున్న యీ నీభ ర్ల) ఎట్టు నడచుకినుచున్నా (డో (అట్లు) [వయ 

తములు ((పీయలనుు నమ'స్కరింతు శేమో (పోయి అడుగుము అనుట, 

(హౌ) ఆక్క [దోహీణి=(ఓన్స) త న్నే (నిన్నే) చెబుచుకొనుదాన్యా దుర్జన 

(పలపితం క్లే భృశం మౌ (అ) కృథాః=దుస్టులయొక్క_ |ప్రల్ల దమాను 

చెవిని బొ_త్రీగా సెట్టకుము, నుతేః ఇఏల యనలగా దుఃఖ అనువృ త్య 

పురుషాః ఛిన్న స్నేవా రసాః భవ _ని=దుఃఖమానక లేంపులేమిచేత మగ 

వారు నష్టమయిన యనురాగ గుణముగలవారు ఆగుదురు (ప్రేమను వద 

లుదు రనుట*) 

నీవల్ల భునికి నీయందు. గలకూరిమి ఏరల్ల భునికిని ఎవ్వ తెయందును 

లేదు. నీవు దుష్టులకొం డెములు విని మోడి వహించి చెడిపోవుచున్నావుః 

వారిమాటలు వినకు, ఇళ దుఃఖ "పెట్టుచుందు వేని సీకౌంతుని కూరిమి 

నానీల్లును జామా అనుట, 

అవ ॥ అత్య _న్లకుపితాం నాయికొం ముహుముళాదు రనునీయ విఫలి 

కేన గాయ"ేన ఖేదం (ప్రాపితా సఖి తా ముపాలభ తే - సన్తీతి ॥ ఆత్ర 

నగరే - గ్భృహేగ్ళృహౌ (పతీగ్ళవాం - యువతయః తరుణ్య - స్ఫన్తి విద్య స్త 

ఏవ - అధునా ఇదానీం - గత్వా తాః పృచ్చ (వియోపచార ప్ర కౌర మితి 

“శేస్క - (పేయూంసః (పీయతమౌః ప (పణమ చి కిం (ప్రేయసీ రతీ శేవః = 

తవ పునః-(పేయాకా (పియతను- స్తు చాసో యథా గైపేస్యు ఇవ - వత౯ాతే 

చరతి = చా ఆక ద్రోహిణి - తస్యాః సంబుద్ధిః - దుజజాన (ప్రలపీతం 

పికున జల్పితం - క "కోకా (శోనకో - భృశం దృఢం - మొ కృథాః న కురువ్వ. 

యతః య'స్తా త్యారణాత్. - పురుషాః - దుఃఖా నవృ క్వ 'ఖేదానుబ్టేన_ 

అనునయ వై యథజ్యాజనిత ఖేదానుబ స్టే Kk త్యర్థః-ఛిన్న చ్నీభారసాః గలిత 

(సేమగుణా - భవ న్లీ త్యనెన (పియస్య (శేమవిచ్చీబే సతి భవక్యాః ప్రాణ 
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పర్యస్తోఒ.నఫో౯ా భవీమ్య తీతీ నూచితః, అత్ర నాయిక స్వీయా మధ్యా 

చ నాయక శృఠః, ఈస్యాళామానక్ళతో వి ప్రలమ్భ శృళ్తారః, ఆత్ర 

సోపాఅమృవచనరూపం నర్మ , ఆతేఫపోఒలంకొరః, UF 

స్త రరననదీపూలి ణోఢాః వున గుకాదుసేతుభి 

ర్య దపి విధ్భతా _స్తిషఘ్ట నారా దపూణకమనోరథ్యా, 

త టపి లిఖక(పఖ్యై రజ్ గ * పరస్పర మున్తుఖాః 

నయననళిసీనాశానీతం పీబన్సి రసం (పీయాః, ౬౦ 

|పీయాః = ప యలును వీ యయులంను, స్మ ర రన నది వూరేణ ఊథాఃణ 

మన థకృతమయిన యనురాగమనెడి మేటిజాలుచేత వహీంప(బడినవారు, 

పునః గురు సేతుభిః విధ్య తాః*అయినను ెద్దలనెడు అనకట్టల చేత ఆంహం 

- బడినవా రై, ఆరాత్ అపూర్మ మనోర థాః తిష్ట _ని=( ఒబండొరుల) చెంతఠను 

కోరికలు తీఆనివారై ఉన్నారు తత్ అపి లిఖిత పృఖ్యః అజ్ష్గః పరస్ప 

రమ్ ఉను ఖాః..అట్లయినను చి త్తరువులతో సరియయినను యవయనములతో 

(కూడుకొన్నవారె), ఒండొరుల'ె పు మో మె త్రినవాగై, నయన నళినీ నాళ 

ఆసీఠం రసం పీబ న్లి=కన్నుల'నెడి తామర తూండ్లచేత తేయుడిన ఆఫ్లదజల 

మును శ్రాగుచున్నారు, 

తొ,....వయసుదంపతులు ఒకరివెంత సే ఒకరు ఉండియు ఆలింగ 

నాదిమనోరథ పరంపరావళంవదు అయ్యాను గురుసన్నిధిచేక ఆమనోగథ 

ముఅం దీర్చుకొనక అవయవచేస్టలచేత “నేని యొకరొకరికి అభిస్రాయనులం 

'చిలుపుకోసక జండొరులం జాచుచూఫులచేత నే పరనూనందంబుం 

బొందుదురు, 

అన ॥ కవే ర్వాళ్యమ్ - స్మృరేతి ॥ ,ప్రీయాఃోపుమాకా త్రీలో 

ఇ ర్యేక శేస8- స్రీయా ళ్ళ న్రీయతమా శ్చ త్యథకాఃస్త రరసనదీ ఫూ రేణ. 
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పరణ “కామేన - కృతో = రసో రాగ-స్ఫ ఏవ నదీపూరః తేన _ ఊథాః 

ఉద్ధ కౌః- బలాన్నీ తా ఇ త్య క-ప్రున భూకాయః-గురు సేతు ఖిః-గురవో గురు 

జనా-ఏవ- సేతవః (ఫవావాబైణ ల్ = ర్య ద్య స్తా త్కారణాత్ = విధ్భతా 

ఆపి నివారి తౌ శ్న-భవ న్ల-ఆరా త్నృఘోెపె-అపూణః మనోరథాః అప 

ర్యాస్త కౌమా- సీస ని ఆసశే-తదపి తథాపి-లిఖిత ప, ఖ్యె శ్చిత్ససద్భ శె - 

రజ్ 7 శృరీరై -రుపలక్షీ తాః - పరస్పర మన్యోన్య-మున్ముఖా ఆభిముఖా- 

స్ప_న్లక-నయన నళినీ నాళానీతం - నయనాని లోచనా- శ్యేవ-నళ్రీసీనాళాని 

పద కాక్షాని.. తె - రాసీత,మాహృత-రస మవోదం = పిబచి ఆస్వాదయ న్తీతి 

'సంబన్ధః, అత్ర, “స రరసనదీ పూలే కోకా? ఇత్యశేన అత్య న మభిిలాష 

పరతన్చ్రా ఇతి గమ్య తే, “లిఖిత ES రజ్ 7 ర త్య "నన _స్పమ్భం నామ 

సా త్తికభావం గతా ఇ 'ల్యేవం గమ్యుతే, 'బత్సుక్ళం నామ సంబారీ 

భావః, సంభోగళ్ళక్షారఃణయథో కం దళరూపకె- 

“అనుకూలౌ నిషేజేతే య శ్రాన్యోనం విలానీనా 

దర్శనస్పళజ నాదీని న సంభోగ ఉచావ్చాతఃల ఇతీ, 

అత్ర, చేహ్టాకృతం సజ్జేచ్బారూాపం కృజ్ణారి నర్మ, జాతీరలంకౌరః, ౬౦ 

నిశ్చేవచ్యుతచన్దనం _స్తనతటం, 

నిమృకాష్ట్రరాగో౭._ధరో, 

చక్రే దూర మనష్జ'నె, పులకితా 

తస్వీ త వేయం తనుః, 

మిథ్యావాదిని, దూరి, 'బొ'న్ధ వజన 

సాంజాతపీజణాగమే, ఫీక్ల 
వాపీం స్నాతు మితో గతాసి న వున 

శ్రస్యాధమ స్యా సిక్. ణా 
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నాయికపంపున నాయకునికడకుం బోయినమూతీ అతనితో సంగ 

మించి రాయగా చీవ్నాయుల చే ఆవృ గౌంతనూం గనిపట్ట నాయిక దూతిని 

వో క్రిచే నిందించుట,.--దూతి (తవ) _గనతటం శే ప, చ్యుత చన్గనక్ ఇ 

దూతీ నీయొక్క చనుగట్టు బొ తీశా కత త ల. (అయినది, 

అధరః నిర స్ట రాగః = పెదవి తుడిచిన వ(బడిన యెటుఫుగలద్కి చేశే 

దూరక్ అనకు చే. కన్నులు బొ త్రీగా శొటుకలేగివి, ఇయం తస్వీ తను; పుల 

కీితాజ ఈ సన్నిని మేను గగుకుపాటుకలది, మిథ్యా 'వాదిని=| ఓన్సీ కల్లలు 

పలుకుదాన్యా, 'బాన్గవ జనస్య అజ్ఞాత పీ పెణా ఆగమ _ ఇస్టురాలియొక్క.. (నొ 

మొక్కి) ఎటులరబడని ఛాధయుక్క రాక గలదానా ఇతః చాపీం స్నా 

తుం గతా అనీ ఇటనుండి బావికి స్నానమాడుట కై పోయినదానవు అయి 

తివి తస్య అధమస్య అన్తికం పునః న (గతౌ అనీ). ఆ యథముని వెంతకు 

అయిననో పోయినడానవు "కౌవు, 

కీదూతీీ నీవు నాయకునికడ'కే పోయి వచ్చితి నని కల్లలు పలుకు 

చున్నావు, ఇదె నీ ఛనుగట్ల అమిందినందం పుంబూయత సర్వమును పోయినది, 

ఇెదవియందలి యొటుపు (తాంబూల వాదో అశ్గుక[దవముదో) సగ్వము 

క్షడిగివై చినట్లు పోయినది కన్నాలయందలికౌటుక బొ ఫ్రిగా పోయినది, 

ఒడ'లెల్ల గగుర్కొనియున్నదిః నీవు నాకై నానాయకునికడకుం బోవునట్లు 

మిష. "పెట్టి, నీయిమ్టురాలనయిన నాకం గలిగిన బాధ “నిుంగక్క జలక 

మూడ బావికి పోయితివి గాని ఆనీచునిక డకో పోవై తివి,.....అని యర్థము, 

నీవు నాశ్తై పోయినట్లు పోయి వానితో 'సంగమించి వచ్చితీవి; 

అందులకు ఈ చందనలామోంజననాళము ఫులకలును నిదర్శనము, ఏవమొది 

కము ఫా, ఈవిపరీక భావ మెల్ల “అథమస్య” అను పదముే వెలువడు 

చున్నది, నాయికను మాని దూతిని స్వీకరించినందున అథధముండు, 

అవ॥ నాయక మొానేతుం ౫”తాం లఅమ్యమాణసంభోగ చివన్నిం 

దూఫతీం నాయికా (ప్రాహ = నిశ్ళే చేతి ॥ సనకటం కచతటం = నిశ్శేష 
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చ్యుత చన్దనం నిశ్నేషం యథా భవతీ తథా - చ్యుతం %౯ళతం - చందనం 

య స్తా లై త్తథో కమ్ _ అధరో దళనచ్చద। నిమక్భాష్ట్రరాగః అపగతా 

అ కళ. అపగ గతతామ్చూలరానోవా - జతే దూర ముత్యథ౯౦ జ అనహష్షునె 

కజ్జలరహిత _ తన్వీ తవ ఇయం తనుః - పులకితా సరోమొళఖ్బూ _ మిథ్యా 

వాదిని అసత్ప్రలావిని . 'బాస్ధ్రన జనస్య సువా జ్ఞనస్య _ అజ్ఞాతపీ ణాగ మే 

అజ్ఞాతః అనవగతః - పీడాగమో దుఃఖప్రాప్తీ - ర్యయా వ త థోకా - 

తస్యా స్సం బుద్ధిః...అజ్ఞాత బాస్ధవజన పీడా 3 మే _ ఇ త్యథణాః-హే-దూతీ 

సంచేశవాోరిణి - ఇతః అస్తా త్ర దేళాత్ _ వాపీం దీఘీజాకొం - స్నాతుం 

జలావగావానం మతాం _ గ తానీ _ ఆధమస స్య నిక్సృష్టస్య తస నాయ 

కస్య అన్లికం పునః సమీపం తు -నగ తా సీత్రి సమృన్థః, ఆత్ర వాపీ 

స్నానకథన వ్యాజేన సంభోగ చివ్నాకథ నా చ్చ నాయకస్య అధమత్వకథ 

నా చ్చ “తబ న్లిక మేవరన్తుం ౫ తౌ సీ త్ర తయ మధోలా౭_వగమ్య లే, ఆత 

నాయికా స్వీయా, (పగ లా చ. నాయక శ పర్ 8 'ఈపాక్యా| కధ ప్రాయం 

నమకా, సమాధి రలడా_రః - యథోక్తం కావ్యాదశేలా - “'యుగపన్నె 

కభమా౯ణా మఖ్యాసళ్ళ యభామతః,” ఇతి, ౬౧ 

హూనం పాల్ణు కృశం విలానవిధురం లన్బూలకం ఇవాలనం 

భూయ స్తత ఇజాతకాన్తి ని మధురం (పాస్తే మయి పోమీతె 

సాటోపం రతిశేళిడ_త్తరభసం రమ్యం కి మ ప్యాదరా 

త్పీతం య త్పుతనో మణయా ముఖ మిదం తే లేన విస్మార్య తె, 

మానం పాణ్ణు కృశం విలాస విధురం లమ్బ అలకమ్ అలసం చ = 

వాడినది(యు) పాలీనది (౧ము) చిక్కి_నది (యు కులుకోలు లేనిది (యు) 

జాటీన ముంగురులుగలది (యు) జడము న్కు (ఫోషిలే మయి (పాప్తి(సతీ)= 

'జీశాంతరచమేంగిన నేను రాలా భూయః తత్ షణ జాత కాని మధురమ్ 

14 
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చండియు ఆతమణమంచే (అనలా "నేను వచ్చినక్షణమం చే ఉదయించిన నోట 

చేత మనోవారమున్కు స (వ్ర ఆటోపం రతి కేళి దత్త రభసం కీమ్ అపి 
రమ్యం సుతనోః ముఖమ్=గర్వముతో కూడికొన్నది (యు) 'సంభోగలీలచే 

ఈయబడిన జేగముకలది (యు) ఏమియో (అనిర్వచనీయము గా) రమణీయ 

మును (ఆయిన) (యా శోభనాంగియొక్క_ మొగము నుయా ఆదరాత్ 

ఫీతమ్ (ఇతి) యత్ = నాచేత తమకముతో ముద్దు పెట్టుకొ నబడియె నళుట) 
యేదో తత్ కేన విస్తార్య తే=అది దేనిచేత మజుపీింపంబడంును, 

జీను తన్ను బానీ బేశాంతరముపోయి యున్న ప్పుడు విరవాదుః 

ఖొర్త మొ "నేను రాంగానే హర్షపరవళ మై నన్నుం గవనీన్మసేయనీవద న 

మును "నేను చుంబించినయానందమును ఎవ్విధమానను మణవంజూల ననుట, 

నాయకో కః = మాన మితి ॥ వూర్వం = మానం తౌ నం = పొజ్డు 

ధూ'ససరం- కళ ౦ తటొమం-విలాసవిధూరం విభ నుళూన్యం లవ్బొఅకం స స్త 

కు న్తలం - అల'సం జడరీ - చ తతః = (పోహి తె బళా నరం తె. మయి. 

(పాస్పేసమౌగ లే-సతి భూయ త్త ణ జాత కన్గి నుధురం(చతురం వా) 

తత్యాల సంభూత శోభా నుభగం - తత - స్సాటోపం సర్వం = రతి 

*ేళిద త్రరభసం సురత క్రీడావిహిత సంభ్రమం - కి మసీ రమ్యమ్ అనిర్వాచ్య 

సౌొస్తర్యం = నుఠనో సన్వాస్థ - నుఖం మయా - ఆదరా దా సోతిళయాం 

త్పీఠం ఆస్వాదిత - మితీ యశ్ త దిదం - శేన కర్శళొ - విస్తార్యశె 

తీరోధీయత - ఇతి సంబన్ధః, నాయిక స్వీయా మధ్యా చ, నాయకో2.ను 

కలక, సంభోగళ్ళజ్షారః, జాతి రలంకౌరః, A) 

re 

అయసా కలహం ప్ర శేవ కురు లేన (నంననే వానసో, 

_భుగ్న భ్రూ రతిఖజ్య్యమానమధరం ధ త్తేర శేశగహే, 

అజ్ఞా న్యర్పయతి స్వయం భవతి నో వామా హఠాలిజ్లనే, 
తన్వా్యాశిమీత వవ సంప్రతి వునః కోప ప్రకారో౭_పరః ౬ 
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నాయికె కోప(పకౌరవి శేషము... ఆయస్తా (సతీ)= (ఈనుచే) 

నొగిలినదై , పురా ఇవ వాససః (ప్రంసశేకలవాం న కురులేజమునుపటి వలె 

వలువను వీడలాగుటయందు (లాగునందులకు) జగడము చేయకున్నది (ఇం 
తకు ముందు నాపి కోపము వచ్చి నప్పుడు తవ వలువను "నేను విష్పం 

జొచ్చినచో విప్పనీయక కఅహించుండినద్శి ఇప్పుడు వచ్చిన కోపములో 

ఆట్లు చేయకున్నది అనుట; ఇక్ అనంతర వాక్యములందును (గ్గ హింపవల 

యును కే గ హే భున్న భూః ఆతి ఖబ్బ్యమానమ్ అధరం న ధ_ల్తె= 

(నేను తన) కొప్పును పట్టుకొన్నప్పుడు ముడినడిన బొమళుకలభై మిక్కిలి 

కొబుక (బడు చున్న "జెద్రపిని ధరింపకున్నది (కనుబొమలు ముడువక "పెద 

విని కొణుకుకొనక యున్నది), హఠ ఆలిజ్ఞ "నే వామా నో భవతి ఆక్షాని 

స్వయమ్ అర్బయతి= బలా త్మా_రమున (శేషు కాయిలించినంతట వక్రనాలు 

కౌ కున్నది అవయములను (నాకు తానే ఆప్పగించుచున్న ది ' సంప్రతి 

పునః తన్వా్య ఏహ అపరః కోప (పకౌరః శితీతః = ఇప్పుడు మణి (పీయ 

చేత ఇది (ఏదో, చేటు అలుక తీరు "నీర్వం౭బడినది, 

(సేయనీ ఇప్పుడు ఈయలుకళో మునుపటివలెం గాక వేటువిధ 

ముగా వ్యవవారిం చుచున్నదిి అలుకను దాందుచున్నద్వి అని భౌ, 

ఆయస్తా ఆయాసం ఈష్యాలాతిళయే “నేతి శేవషః-పు రేవ 

వూర్వ మివ - వాససః వ స్తస్య - (సంస సే మోాచనె-కఅనాం-న కురుతే న 

విధ శే 'లే_కిం చ-కేశగ్ర హౌ శేశాకవలా ణే. ఫులేవ.. భున్నభూంః (భూభజ్ఞవతీ 

సతీ - ఆతిఖజ్జ్యమానం అత్య న్ల నం was = అధరంద నచ్చదు =న 

ధే తేన వహాలి - కిం -చ - వా శాలిబ్దినే - ఫు చేవ వామా వక - నో 

భవతి న భవతి - కిన్తు.- అజ్షాని గాత్రాణి = స్వయ మౌొత్త్మనా  అపళ్ల 

యతి ('ప్రయచ్చ్భతి = సంప్రతి పునః ఇదానీం . తన్వా్యా కౌ ఇన్టయా - ఏవో 

జయ మపరోజ_న్యః = కోప పశారో రోషభ్రీ ధా తీ.తోజభ్యా క్ట స - 

ఇతి పంబన్ధః. అవహీ ర్భం నాను సంబారీ భావః, నాయికా స్వీయా ధీరా 
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ప్రగల్భా చ నాయక కృాఈః, ఈస్యాళమౌా నకృతో విప్రఅమ్భృః శృజ్ల్ణారః,, 

అత్ర నమళ౯ాగర్భః, యు క్రి రలంకౌరః, ౬3 

rr] 

చిన్తామోవానిబధ్యమానమన సా మానేన పాదానత$ 
(వత్యాఖ్యాతపరాజ్ము ఖః (వీయత మో గన్తుం పవృత్త కః 

సపీడై రలై ర్నిరన్తరలుఠ ద్చాష్పాకు లై రీత్యా 

' స్తన్యజ్ణ్యా స వున_స్తయా తరళయా త(కా_న్లరే వారితః, 
శధ; (వీయతమః = ధూ ర్తుడగు వల్ల భుండు, పొద ఆనతః (సకొ 

అడుగులకు (మొక్కి_ననాడయ్యున్కు చినా మోవా నిబధ్యమాన నునసా 

తయా తన్వజ్ణా. విచారము వేఠనయిన పరాకుబేక అరికట్టయుడిన మనస్సుగఅ 

వైన యా సుందరి చేతను, మానెన (ప్రత్యాఖ్యాత పరాజ్బు ఖః (సకొజఎమౌట 

లాడమిచేర నీరాక రింపంబడి వెనుకకు మజలినవాండై , గన్వుం (పవృ త్తఃజ 

పోవుటకు కి డంగాను? పునః తత్ర అ న్లరే=కౌని అంత లోపల్క తరళయా 

తయా=చపలురాలై న యానాయిక చేక్క స వ (వీడైః అఅసైః నిర్వస్సర 

లంఠత్ బాస్ను ఆకులై 8 ఈడ మై 8=నీగ్లుతో కూడుకొన్నవియు మెల్ల మెల్లని 

వియు ఎడ తెంపులేక దొరలుచున్న కన్నీళ్ళ చే కలంగినవియు (నైన, చూపు 
లచ్వే సః వారితఃజఅతండు (పోకుండ) అఆంపంబడెను, 

నాయకుడు పాదములకు |మొక్కి.నసమయమందు నాయిక చింత 

వలనిపరాకుచేత అతనితో పలుకక యుండగా ఆతడు తన్ను తిరస్క 
రించిన దని తలంచి లేచి పోయడంగానుః అప్పుడు ఆమె తనపొరంబాటు 

నై నీగ్గపడి యాతనీం చాప్పవూర్ణ లోచనయ చూడంలగా అతండు పోక 

నిలిచెను, అనుట, 

కవే ర్యాకకమ్ _ చీ నేతి 1 ₹ఠః (వీయతనుః = పాదానత స్పకా - 

చిన్నా మోహానిబధ్యమానమన సా = చి నయా విభాశలేణ కృతో = మోసనో 

జాడ్యం = తేన నీబఢ్య మానం నిగ్భవ్యామౌగాం జు మనోయ స్యా సా = 
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తథోకా తయా తన్వజ్ష్యా - మా నేన అభాషకేన - హేతునా ప్రత్యా 

ఖాని 8 నిర సః “ప త్యాఖ్యాతోనిరాకృతి ఇత్యమరః _ స ఇవాసౌ_ పరా 

జు ఖో విముఖ శ్చ _ భూత్యా - గన్తుం నిగజాన్తుం - (ప్రవృత్త ఉద్యు క్తః - 

త్మతా_న్లరె తస్కీన్న వసనే - తరళయా అధీరయా - తయా చ - సృవీడైః 

గక రలసై మ౯ాన్రసంచారై 8 = నిర _నరలుఠ ద్చాస్పాకు లై స్సృంతత పరి 

వతఠణామా న్నాశక్రుకలుషెః . ఈక్షలై ర్విలోక నై? - హేతుభిః 'స పునః 

సన్ని వారిత ఇతి సంబన్థః ఆత్ర చైన్యం నామ సంధారీఖావః నాయికె 

స్వీయా మధ్యా చ, నాయక శృఠ 8, వి పలంభళ్ళజ్డ రః. నమళాస్నోట, 

అఆఅకేపాంeంకోరః జర 

కకక క్ట ప్రయ 

క్టచికామభ్నూలా _“క్తరి కరచి దగరువజ్కాజ్క_మలిన8, 

క్వచి వర్చార్లో దారీ, కోచి దపి చ సాల కృక పదః, 

ల జ్య ఆర 
వళీభజ్షాభోై రలకపతి తై శీ ఇకాకుసుమైః 

న్త్రీయో నానావస్థం (పథయతి రతం (ప్రచ్భదపటః, ౬౫ 

క్వచిత్ తామ్మూల అ క్షక=ఒక్కె_డ తుల (ంప్రురస ముచే జాగు 

చేయంబడినదియు, క్వచిత్ అగరు పజ్బ_ అజ్క_ మలినః= ఒక్యా-డ అగరు 

గంధముయొక్క (ద్రవముయొక్క గురుచే డాగయినదియు, క్నచిత్ చూూర్థ్మ 

ఉద్దారీ=ఒక్కెడ (కష్పురములోనగు వాని) పొడుముయొక్క_ రాలంటకల 

దియు, అపి చ క్వచిత్ స (వా) అల క్టక పదః=నుజియు నొక చోట లకు 

కతోం గూడిన యిడుగుగు రులు కలదియు, వళీ భజ్జ ఆభో గై 8= ముడుత 

లెగెడి యలలయొక్కా విరువులతోన్య అలక పతీశతెః శ్రీర్ణ కుసుమైః= సాంగు 

రలనుండీ రాఓన చెదరిన పువ్వులతోను, (కూడుకొన్న దియు, (నయిన, 

'ప్రచ్శద పటఃజపరుఫును గప్పు దుప్పటి, మ్ర్రీయః నానా అవస్థం రతం (ప్రథ 

యతి= గ్ర్రీయొక. "పెక్కుబంథముల సంభోగమును వెల్లడి సయుచున్నది, 
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పడకయందు నానాబంధములయొక్క_ గుర్తు లుఅగపడుచున్న వనుట, 
కవే ర్వాక్యమ్ - క్వచి దితీ ॥ క్వచి బేకత - తామ్మూలా క్ష కః 

తామ్మాలరసరజ్ఞోతః _ క్వచి దేక త్ర _ అగ రుపజ్షాజ్క_మలినః - అగరో;। 

పజ్కః తస్య - “అజో అత్మ _ తేన _ మలినో మలీసుసః - క్వచి చేకత్ర- 

చూణోకాద్దారీ - చూణకాస్య కర్పూరాది తోదస్య ఆ ఊద్దారః గీరణం = 

సోని న్న న్సీస్రి చూణొకాద్రారీ - “అత ఇని ఠనె ఇతి “ముక్వ'ే ఛే౯ా ఇన్ 

ప్రత్యయః లా క్వచిక్ కశ్రావి -ఎచ- సాల క్షకపదః అల _క్టశేన లాశక్ష 

"ధా సహితం సాల కకం = పదం పాదము లా యన్న్మీ కా న తథో (క్త కః. 

వళీభబ్లాభో ౧ మ్ల ర్వళ్య ఏవ _ భజ్జా ్వరతాః శేషు = మాభో గా విసా 

రాః - కెళ్ళ - అలకపతిలైః _ అల కేభ్యః పతితాని - నే శీణజాకుసు 

మెః - శీణాకాని వికీణాజాని - చ తాని కుసుమౌని చ తై శోసలకీతః- 

(పచ్చ్భదపటః ఆ _కరణవన్ర్రం ఎ త్రయః "కొ-నాయాః = నా నావం బహు 

(పకౌరా వ రావస్థం - రతం - సుగతం (పథయతి (పఖ్యాపయ - తీతీ సం 

బన్లః, ఆగ . “కచిత్తామ్బూలా క్త ఇ త్య నేన మాజూజాలకరణం నూ-చిఠం 

భవతి యథో క్షం రతిరవా స్యే-- 

“పసారితే పాణిపాదే శయ్యాస్పృళశి ముఖొరసీ 

ఉన్న తాయాం స్ర్ర న్ర్రీయః కట్య్యాం మాజూళాలక రణం విదుః, ఇతి, 

“క్వచి దగ రుపజొ్క్క_జ్కమలిన” ఇ త్య(త ఐభో నామ బన్ధవి శేవ న్ఫూచ్య 

తె_ యథ క్షం రతిరవా సే స్య... 

“భూగ త _సనభుజా స్యమ _స్పకౌ మాన్నతన్ఫీచ పు 'ప్రీయమ్ 

(శౌనుతి స్వక రగృవ్యూ వేనా సీ నల్ల 'భీకరివ 'డైభ వా చ్య తేలి ఇతి; 

“కరచి చ్చూణొతాద్దారి త్య నేన ధెనుకం నామకరణ ముచ్య తె-యథో కం 

రతిరవా స్వే. 

“న్య సృహ _స్పయుగళా నిజే పదే యోషి చేతి కటిరూఢవల్ల భా 
అగతో యది శనై రథోముఖీ ఛై నుకం వృషవ దున్న తె |ప్రియె,’ ఇచ్చి; 
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కక్షచి దపి చ సాల క్షకపది ఇ త్య-నెన పురుహియిత నూచిఠకం - తత్ 

స్పష్ట "మేవ “వళీభ క్లాభో 7 రలకపతితె 5 త్య-ేన చ రత్యుపమదాళా 

తిళయ న్ఫూచ్య తె, జాతి రలంకౌరః, 

అహం “కె నాహూలతా కి మవీ కథయా మోతి వజనే, 

నమిపె చానీనా సరళ హృదయ త్వా దవహి తా 

తతః కర్ణోపాన్తై కీ మపి వద తా(ఘ్రాయ వదనం 

గృహీత్వా ధమ్మిల్లం మమ సఖి నివీతో2_ ధరరసః, ౬౬ 

నాయిక తన్ను నాయకుండు టక్కు చేసి ముద్దు గొన్నవిధమాను 

ఇలితో 'చెప్పికొనుట,---(హె) సఖి=(ఓ) చెల్కీ అవాం కేన విజసే కీమ్ 

అసి కథయామి, ఇతి ఆ హూతా= నేను వానిచే ఏకౌంతమందు ఒకవిశే 

వను చెప్పెదను అని పీలువయుడితీన్తి సలూపే ఆసీనా సరళ హృదయ 

త్వాత్ ఆవహిళతౌా చ (అస్మి )= చెంత కు కూర్చున్న దానను తీన్నని మనస్సు 

గఅచదాన నగుటనలన ఏ కొగచి త్తు రాలను సయిత శు (అమితిన్ని; తదూగ 

వ్యత్యయము.--) తతః కర్ణ ఈఊపాొ,నె కీకు ఆపీ నడతొ. అనంతరము 

(ఆకండు) చెవి కెంత ఏ మో ఇచెప్పుచున్నవాండై , మమ వదనమ్ అఘాయ 

ధమ్మిల్ల ౦ గృహీత్వా అధర రసః నిపీతః$= నా ముఖమును మూర్కొంని 

కొప్పును పట్టుకొని మోవి మాధుర్యమును అనినవాండాయొను, 

రవాస్యయు చెప్పెద నని ఏకొంతమునకు పిలిచి చెవిలో ఏమో 

పలుకుచు వెంగనూు నాష్రాణించి తటాలున కొప్పుపట్టుకొని అధరఠర'సము 

నాని నని సం కేస ము, కొప్పు పట్టుకొనుట తప్పించుకో నీయకోండంట 

కును అధరమును సరిగా తననోటికడకు తెచ్చుకొనుటకును, 

నాయెకేన (ప్ర లోభితా నాయికె సఖీ మావా - అవా మితి ॥ అవాం 

కేన ధూ నేన _ విజచే - కీ మవీ కథయా మితి కించి ద్వదా మోతి 



112 ౬2౭ “వుష్పోచ్భేద మవాప్య." 

అహూతా ఆకౌరితా - సమాపె - ఆసీనా ఉపవిహైై చ -_ సరళహృాద 

య'త్వా దకోటిలచి త్తత్వా - దఎహితొ ఏకా(గ చిత్తా స అస్మి - తఠ_స్పద 

న నరం కగ్లోపా నై శ్రవణసమోపె - కీ మపి యత్కి_ఖ్చి - ద్వదతా కథ 

యతా-తేన వదనం ముఖమ్-ఆఅఘాయ...ధ మ్మిల్ల ౦ శేళబన్ధం.గృహీ త్వా మూ 

సణి మమ ఆధరర'సః - నిపీత్రః ఆస్వాదిత - ఇవీ సంబన్ధః, నాయిక 

స్వీయా మా చ, నాయకో౭ఒనుకూల, నర్శగర్భః. యు కీ రలంకొరః, 
టే 

పుహ్పో చేద మవాప శేళశయనా ద్దూరస్థయా చుమ్చ నే 

కా నేన స్ఫురి తాధ రేణ నిభృతం (భ్రూనంజ్ఞ మూ యాచి త్తే 

ఆచ్చాద్యస్ని త్ర పూణకాగణ్ణఫలకం చేలాళ్బులె నాననం 

మ్టా౭-న్టోళితకుజ్ణల_స్తబక యా తన్వాళ్ల విధూతం వీరః ౬౭ 

(వయోగవ్యత్యయము)--- పుష్ప ఉగ్ళేదమ్ అవాప్య ఆకలి శయ 

నాత్ దూర స్థయాజతీ శ్వా నీ రజస్సుయొక్క. (ప్రాదుర్భావయును పొండి 

(బహీహ్స్థయె ) సంభోగంభుం బొనుపునుండి దూరమున నున్న'శై న నాయిక 

సన్నుత అధశేణ కౌ_నేన నిభృతం భూ సంస యా చును చే యాచి తే 

(సతి) = కదలుచున్న 'మోవికలవాయై న కొంతుంకు రవాస్యముగా కను 

బొమల సంజ్ఞ చేత ముద్దుగొనుటను ,ప్రా్గి ంచినవాండు కొల నీత పూర్ణ 

గణ్ణ ఫలకమ్ అననం చేల అజ్ఞ లేన అచ్భాద్య దూ చిజునవ్వులో నిండిన 

ఫలకములవంటి (విశాలముఅయిన,) చిక్కి_ళ్ల తోడి మోమాను వలునకొనతో 

కప్పి మన ఆన్లోళిత కుబ్బల కబకయా (సత్యా) శిరః విధూరమ్ = మెల్ల గా 

ఊలపయిుడిన కుండల ముల నెడు ఫూగుత్తులుగల నై శిరస్సును ఆస్షము-గా 

శదలించినది, 

శయనమునుండి బహిమ్ష్టమయె శేచి పోయిన నాయికను ఆకౌరణ 

మతు క నాయకుడు బొమసంస్జ చేతను అధర నుషరణ సంజ చేతను 

చుంబనమును యాచింప౯గా నాయిక కండల _స్రబకమునకు చేర్చుగా చేల 



అమరు కావ్యమ్, 118 

చెజింగును పట్టుటచే ఫుష్పవతీ నై యున్నాననియు శిరమును అడ్డముగా 

ఆడించుటచేతను నీవు కోరినది యిప్పుడు కూడ దనియు నూచించినది, 

కే ర్వాక్యమ్ - పుప్పోల్భేద మితి ॥ పుష్పోబ్భిదం రజః (ప్రాదుర్భా 

వమ్ - అవాప్య - శేళికయనా ద్దూరస్థయా (క్రీ డాతేల్పం వీహాయ విప్ర 

కృష్ట్ణయా న ల్యస్లో పే పణమో = న్ఫురితాథ రేణ స్పన్ది తథ శేణ - "కా చేన 

(వ్రీయేణ లా (థ్రూ సంజ్ఞ యా సాధ నేన = నిభ్భతం గాఢం - చుమృ శే క 

యాచితె ,ప్రార్హితె - సతీ _ స్తీ తవూర్ల గజ్జఫలకం మన్నహాసభరిత కపోల 

తలమ్ - ఆననం - చేలాబ్బులేన అంశుక'పల్ల వేన - ఆచ్చాద్య క ఛాయ - 

మనాన్గోళిత కణల సబకయా - మన్తంళనె - కానోళితౌ _ ఆలోళితొ _ 
దద Ges ద జ. రు 

కర్ణ లే కగ చేష్ట నే = ఎవ - _స్తబకొ గుచ్చా = యస్యా స్సౌ తయా-త న్వాన్టి 

"కా నయా-శిదో-విధూతం తిర్య కృలిత-మితి సంబన్లః, కరివో విధూత మి? 

త్య నేన (పతిపేధ న్ఫూచితః, జ”త్ఫుక్యం నామ సంచారీ భొవః. నాయికా 

స్వీయ్యా నుధథ్వార్రగజ్భయా రన్యతరా, స్వాధీనపతి కౌ చం నాయకిోో2._ను 

కూల8, సంభోగళ్ళజ్షారః, అత చేప్టాకృతం సన్టేచ్భారూపం నర్మ, 

నూక్షూలం కౌరః - యథో క్షం కావ్యాదర్నే - 
6 జ జో 9 ఇజ్టీతాకౌర లఅశ్యార్థ సౌమ్లై తూకు ఇతీ స్మ లః ఇతి. ౬౭ 

క్వ (ప్రస్థి కాసి కరభోరు, ఘచే సిల్టీ ఛే? 

(పాణేశ్వరో వసతి యత్ర మనగ్మిప్రియో మే 

వకాకిసనీ వద కథం న బిశేపి బాల 

న న్వస్తి వుజ్జీ ఈశరో మదన స్పహాయః, ౬౮ 

సఖీనాయికల (పశ్నో త్తగములం,--- సఖి,-(హా) కరభ ఊరు 

ఘ శేనిశిశే క్వ (పన్టితా అనీ = (కరభ మనంగా మనికట్టునుండి కనిస్థిక 

వజకు చేతి వెలుపలి వై పు కరభమువంటి తొడలుగలదానా దట్టమైన(యా) 

నడికేయి-వీశ టియందు ఎటకు తరలినచాన వయితీవి శ "నాయిక, మే 

15 
| 



1 ట్ర తాపి,” 
114 8౬.౮ క (పస్థి ల్సి 

మనః (వీయః (ప్రాణేశ్వరః య త్ వసతీ = చాకు మనస్సునకు ఇమ్టుండయిన 

జీవితనాథుండు ఎట్ల గున్నా (డో (అటకు తరలితిని అనిశేషము , i 

( క్యూ చాలే ఏ కాకినీ కథం న బిపి వద=(ఓనీ) చిన్నదానా ఒంటరివి 

ఎట్లు ess 'చప్పము శ నాయిక == పు! ల శరం మదన; 

భవః అస్సి ననూ=సంధింప(బడిన బాణముగలవాడు మన గుడు తోడు 

క 

సఖి,---నడికిలేయి కటికి చీకటిలో ఎక్కడీకిపోవుచున్నా వే! 

నాయిక ,---'నా (ప్రాణనాథునికడకు, సఖి,-- ఒంటరిగా పోవుచున్నా వే 

భయము లేదా? నాయిక భయ 'మెక్కడిగి! వి'లెక్కు. వెట్టి బాణము తొ 

డిగి మదనుడు తోడువచ్చుచున్నాండు గదా, అనుట, మదనుని బారికి 

తాళ (జాలక ఈయరగ్ధర్నాత్రంపుం గ టీకి శఆటిలో సాహనీంచి (పొతోక్యరుని 

కడకు పోనుదున్నా నని నాయిక భావము, 

ఫుంఖికళరుండు మదనుడు తోడు అనుటలో నాకు దారిలో ఎన 
జీమి య'పాయము చేయన చ్చినను వాడు మదనబాణవాతు (డి నాకుదాను( 

దగును “కొన నాకేమియు నపాయము కలుగదు అని స్వారస స్యము; 

సఖీ నాయికా మావా "క్వేతీ ॥ హే* - కరభోరు కరఫా నివ 

ఊరూ యస్యా. స్పా కరభోరూ - _స్లస్యా స్పంబుద్ధిః ॥ నూ ॥ “ఊరూ త్తర 

పదా చెప పమ” ఇత్యూ జబ్బృత్యయః ॥ నీ ॥ “మణిబవా దాక నిష్టం కరస్య 

కరభో బహీరో త్యమరః - ఘే నిబిడె _ తమ సీర శేషః = నిక అధ౯ా 

ర్మా కే_ క్వ కుత్ర . ప్రి తాసీ (పయాతానీ - ఏవం నఖ్య్యా పృష్టో ఛాయికొ 

పత్యావా _ మే మనః(పీయః నునసః సృాదయవస్థ్ర - (ప్రీయః అఫీస్టః జ 

(పాకేళ్వరః పాణ నాథః _ యత్ర, యనీ క Cre వసతి తిస్టతి _ పౌనరు 

క్వ మౌస్టాతిళయేన _ _ తత్సఖీ తా మావా = సూ బాలే వల్చే- ఏకాకినీ 

ఆసహాయా-త్వం .. కథం ఆజ్ (పకాశేణ-న బిఖేపి నతసని = వద (బూహి- 

ఛఠ స్వా సఖీ మావా - ఫుక్టితళర సృంహీతచాణః - మదనః కొనుః = 
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సహాయ స్పవాచరః-అ స్తీ నను విద్యతే ఖ-ల్వితి సంబన్థఃః వ్యక్త ఏ వాఖి 

(పాయః, నాయికె పరకీయా, కిఖ్బు అభిసారి కె యథోక్తం భారతీయె- 

“హిత్వా అనాం సమొకృష్ణై మద సేన మదేన చ 

యా౭_భిసారయ తే కౌనం సా భవే దభిసారికొ ఇతి, ' 

అత్ర సహాస్యం శృజ్ణాారి నమః. సతు రలంకొర; ౬రొ 

——— 

లోల భూలతయా విపతుదిగుప 

న్యాసే విధూతం శిర, 

న్తద్వ్భృత్తా _న్లవిదీక్షణే కృతమన 

స్కారో వలతు. 5 లేకి 

ఈప.తా[మకపోలకా న్తిని ముఖే 

దృష్ట్యా నతణి పాదయో, 

రుత్స్ఫృప్లో గురుసన్నిధా వవీ విధి 

ద్యాలణాభ్యాం న కాలోచితః, జా 

లోల భూ లతయా విపతు దిక్ ఉపన్యాసే (కృ తే)=( నాయిక చే 

చంచలమయిన బొమ తీగతో చైరిచిసను తెలుపుట (చేయబడినప్పుడు) 

శిరః వి ధూతమ్=( నాయకుని చేత) తల అడ్డముగా ఆడింపంబడినద్కి తత్. 

వృత్తాన్త విత్ ఈకుకో (కృ లే)=(నాయిక చే) ఆ సమాఇభారము , నెణి (గన 

దానిని చూచుట (చేశుబడలా), కృత నమస్కా-రః విలశ్నుః సతః = 

(నాయకుడు) చేయంబడిన నమ'స్క్భృతి గలవాండై ఏమియుతో (పనివాడి 

యుండెను ముఖే ఈపళల్ తావు కపోల కౌ_న్టిని (సత) = (నాయిక 

మొక) మొగము ఇంచుక ఎట్టిని చెక్కిళ్ళ థఛోభకలదికొంగా, జ్యా 

పాదయోః నతః = (నాయకుడు) చూఫుచేత్స అడుగలయందు (ప్రాలిన వాం 

ణాయెనుః చ్యాభ్యాంగురునన్ని థా అపీ శౌల ఉచితః విధిః న ఉళ్చ ఖప్ట్!= 
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ఇద్దజ చేతను "పెద్దల సమిపమందు సయితము సమయమునకు తగిన వ్యాపా 

రము వదఅయిదలేదు, 

| 'తా.---నాయికొనాయకులకు “పెద్దల సన్ని ధానముచేత సంభాపణకు 

వలనులేమింజేనీ సంజ లచేత సే తస్టనానునయములు జరిగినవి, --అది యెట్లనః_ 

నాయిక “అలదానికడకు నీవుపోలేదా *ి అనునగముగా దానితావును 

బొమ'సంజ్ఞ్మ చేతనూచింపం గా, నాయకుడు “పో లేద” నునగ్గముగా తలను 

అడ్డముగా ఆడించచినాండు, నాయిక “నీవు పోలా చూచిన్సుది ఇదిగో 

నా సఖి సావీ.ణి యున్నది" అనునర్భముగా ఆవృణాంత మెటీంగినతన చెలి 

వైపు చూడల, నాయకుడు తనగుట్టుబయటంయబడియెనుగ దా అని భయ 

పడి నాయికకు మొక్క, ఏమియుం దోంపనివాండై యుండేన, అ ట్లతండు 

తనదేషయును ఒప్పుకొన్నందున నందేవాముతీలుడు, నాయికముఖము కోప 

ముచే నెటు "సెళ్క్ళలగా నాయకుండు “అపరాధిని నీకు పాదానతుండను ఈ 

చేరయును మన్నింపుము” అనునర్థముగా తేనచూపులను అమెపాదములందు 

వా లెను, 

లో లేతీ॥ నాయికౌయాః-లోలభ్రూలళీయా కమ్సమాన (భూవల్ల్యా- 

సాధ నేన - విపకషదిగుప న్యాసె (క తికూలరమణీస్టానని'చేజా శే _ సతీ నాయ 

*కీన శిరో-విధూతం కమితం . తత గయా నాయికయా - తద్వ్భృత్తాన 

విదిత ణే = స 'చొపో వృత్తానో వ్యాపారః - తం జే _్రీతీ తద్వ్భృతాన్త 

విత్ . సఖ్యాదిః - త 'స్యేషణమ్ అవలోకనం - తస్కీక కృతే నతి _ 

తతో నాయకః - కృతమ నస్క తిర్భూ త్వా - విలశుః కింళ_ర్లవ్యతౌ మూఢ 

స్ఫక్ -స్థితః త - తస్యా నాయికౌయా:ః-ము ఖే ఈపత్తానమ్రకపోల కొ న్లిని 

అరుణగజ్జద్యు త" సతీ - తతో నాయకో - దృష్టాదృళా = పాదరో = 

ర్నతః న్యమః వీవం - ద్వాఖ్యాం స్రీ సుంసాభ్యాం - గురుసన్నిధా గురుజన 

సనుకే2_పీ = కౌలోచితః భవసరోచితః - విధిః కృత్యం _ నోత్స ఎస్సి న 

త్య క్షః-నివతిజాత- ఇ త్యథళా ఇతి 'సంబద్ధః, అత్ర 'దిగుపన్యాసి ఇ త్య నేన 



అవు రుకావ్యమ్, 117 

త్వం తస్యాగ్భృహం గత ఇ త్యయమథణ౯ా న్ఫూచితః, “రో విధూత్రి మి 

త్యనేన తద్ద వాగమనం నా_సీతి డ్ఞైపీతమ్, 'తద్భ్భ తా న్లవిదిక్షణిఇ త్య నేన 

అనయా 'సఖ్య్యా తవ అపరాధో దృష్ట ఇతి సూచితః, కృత నమస్కారో 

విలమ. న్ ఇ త్య నేన స్మృత్వా ప కాధో౭-జీకృత ఇతి నూచితమ్, ఈమ 

తామక పోల కా న్లిని త్య నేన కోప న్ఫూ చితః, “దృ హ్యా నతః పాదయో రి? 

త్య-నేన అహ మపరాధీ క్షమ స్వేతి సాన్హ్వనం నూచితమ, “గురుసన్ని ధా 

వపికౌలోచితో విధి ర్న త్సిష్ట్రి ఇ త్య నేన తచానీ మనుచితో౭._పి 

ఈపాళ్ళ్యామానళ్ళ తత్ప్రశమన్యప కోర శ్లో స్వవై ద గం నిగూధం నివతేణా 

య తీ త్యభి ప్రాయః, నాయిక” స్వీయా, మధ్యా (పగ ల్భా వా, నాయక 

శృఠః, విప్రఅవ' ఫోఎెద్ రః చేస్టాకృత మీహ్యాళా క్రోధ (ప్రాయం నమక, 

బాలీ రఅంకౌరఃః 
౬౯ 

అయాక పనా 

దృష్టః కాతరచేత్రయా చిరతరం, బద్ధ్వా౭క్టలిం యాచితిః, 

పళ్చా దంశుక పల్ల వే చ విధృతో, నిరా సజ మాలి జ్లీతః 

ఇ త్యావీష్య నమస్త మేన నుఖృణో గన్తుం (ప్రవృత్త శృఠః 

పూరం (ప్రాణపరిగ్రహో దయితయా ము క్ష స్తతో వల్లభఃః 

నాయిక ఏయుపాయము చేసినను ఆక కోపబ్యాజమున శఠుండు 

ఏంగుట, (ప్రయోగ న్యత్యయము,---) క "తర నేత్రయా చిరతరం దృష్ట్రఃజ 

దీనమయిన దృష్ట్రిగలనై (నాయిక) వాల సేపు (నాయకుని) చూచినది, 

ఆక్టులిం బడ్ధ్య్వా యాచితః = దోసీటిని కూర్చి చేడుకొన్నద్సి (కిం) చ 

పశ్చాత్ అంకుక పల్లి వే విధృతః = మటియు అటుతర్వాత వలువచిగురు 

నందు పట్టుకొ న్నది నిర్వా జన్ ఆలిక్షీతః జు నీష్క.పటము గా కవుంగిలించి 

'నది, ఇతి సమ మ్ అతీప్య=దీనిని అంతయు (త్రోసి వై చి ఏవమ్ అఘృణః 

(సక) శఠః గ_న్లుం (పవ త్రః4ఈప్రకౌరముగా కరుణలేనివాయడె ధూర్తుండు 

ఫోవుటకుం గడంగినవాండాయొను, (అంతట), దయితయా .వూర్వం (ప్రోగా 
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పరిగహః తతః వల్ల భః ము క్లోకి=|పీయ ముందుగా జీవితముమో6ది యాకోను 

ఆనంతరము (పీయని వదలినదిః 

నాయకుని పోవలదని నాయిక దీనదృస్టుల బాల సేపు చూచుచుండి 

నద్కి తర్వాతే దోసిలి యొగి వేండుకొన్నది, అనంతరము వలువకొనం బట్టి 

యాంపినద్యినిమ్మపటముగా కవుంగిలించుకొన్నగి ఇ నేని చేసినను మనస్సు 

కరంగక ధూర్తుండు ఆ మెను వదలి చదనంగడం'గను; అంత నాము (ప్రాణ 

త్యాగము చేసికొన నిశ్చయించుకొన్న సై యతీనిని పోనిచ్చెను, 

అవ ॥ (పణయకోపవ్యాబేన యత్ర క (తాపీ జిగమిముం నాయక 

ము కేతు తస్య గమన సహామౌ నాయా నాయికెయాః వ్యాపారం 

కవి రావా - దృష్ట ఇతి ॥ కౌతరనేత్రయా డీనదృష్ట్యా - నాయికయా 

చీరతరం సుచిరం - దృష్ట సతో2_ఇ-లింబ ద్వా సంయమ్యు . యాచితః 
టె జ థు 

(పాథిళాతః - పళ్చాత్ తదను - అంశుక పల్ల వె చేలాజలేచ - విధృతో 

గృహీతః - తతో = నిర్వా స్థిజం నిష్మపటం - యథాత థా ఆలితః - ఇధ్ధెం 

భూతం - సమ స్తం దళకానాదిక - మాకీహ్య నిరస్య - ఏన ము నేన (ప్రకా 

శీణ-ళళలోధూతకాః - అఘ్బణో నిదజాయ స్సకా - గి స్వం ప్రవృ త్తిః తతి 

స్తయా దయితయా-వూర్వం (ప్రథనుం . (పాణపర్మిగ్గనాః (ప్రాణొ నా మనూ 

నాం = పరిగ్రహః అవలమృనం-బీవి తా శేత్యగ య ముగ్గ? విన్ఫష్టః-తతో 

వల్ల భో ముక్త ఇతి సంబస్థః, “దృష్టః కాతర సత్రయే, త్య సేన నాయికో 

కా é సో శ య 
దై న్యం నూచఛికమ్, బద్ధ్వా౭-జ్ఞులిం యాచితి ఇ త్య నేన తస్యా సైన్యం 

విది తాపీ నానుకూల్యం గత ఇతి నూచితమి, *అంకుక పల్ల వే విధృతి ఇ 

గ era క వీ 

త్య నేన యాద్జా నిష్ఫలీకృ శేత్రి జాయ లె నిర్వా స్థజ మాలిక్షితి ఇ త్య 

"సేన అంకుక పల న మ్మాతావలన్నూ నేన నివారయితుం న ళక్య ఇతి భాయ తే 
య Gy 

“పూర్వం (ప్రాణపర్మిగహ్ళో ము క్త _నలోవల్లభిఇ త్య నేన తస్యా రాగాతి 

శయ న్ఫూచిళ, ఇ త్యభి ప్రాయః, దైన్యం నామ స ఇన్చారీ భౌవః, నాయికా 



అమరుకావ్యమ్, 119 

స్వీయా మధ్యా చ, నాయక్ శృఠ॥, విప్రలమృళ్ళష్ణ "ర 8 ఆత సజ్రేచ్చా 

రూపం ళృణ్ణారి నర్శః ఆకేపాలంకౌరః, 
80 

లావాల నో లలాటపట్ట మభితః, శేయారము[దా గలే, 

వశే కజ్జలకాళిమా, నయనయ్యయోా స్తామ్ఫూలరాగోఒపర అ 

దృష్టా కాణప్రవ్ధాయి మణ్జన మిదం (పాత, న్చ్రం (పేయసో 

లీలాతామరసోదలే మృగదృశ శ్మాషసా స్పమౌా్తిం గ తాః, 

పర క్రీ సంభోగ చిహ్నితుని వేంకువ నింటికి వచ్చిన కౌంతునిం గని 

నాయిక చిహ్నముల చే వృత్త మెటీంగి తనదుఃఖమును డాసరిం చుట, -- 

లలాట పట్టమ్ అభిళేః లామా లక్ష్మ = పలకవంటి నొసట చుట్టును 

అత్తుక గుబుతు (ఇది నవరీయడాగులనుండి ఆమెకు నాయకుడు బాగిలంబడీ 

నప్పుడు ఆంటుకో న్నది), గళ కేయూర ము
ద = మెడయందు భుజకీ ర్హుల 

యొత్తుడును (ఇది ఆలింగనకా చేత కలిగినది) వచ్చా కజ్జల కౌళీదూ = నోటి 

కడ కాటుక నల ఫు(ఆసవతికన్నుఅ నతండు ముద్దు గానుటచేత,, నయనయోాః 

అపరః 'తొమ్న్మాల రాగ; = కనులందు (జాగర పుంపు గాకు పెగా 

తమ్తులంపుంగంపు (ఆమె యితనికన్నులను ముద్దుగొనుటచే), క్రోపవిధాయి 

(పేయ'సః ఇదం నుణ్జనం (ప్రాతః దృస్వా = కోపము కలిగించుదానిని (ప్రయ 

తమునియొక్క యా యలల కెౌరమును చేశువను చూచి (చూడంగ్య్భా। 

మృగ దృశః శ్వాసాకః లీలా తామరస ఉదశే సమా ప్రం గతాః = నాయిక 

యొకు... నిట్టూర్పులు విలా సారా మైన (విలా సాగ్గము చేతే నం చుకిొ నంబడి 

యున్న) తమ్మి లోపల అయమును పొందినవి (నాయిక అఆతామరను ఆమా 

ణీం చుజ్యాజమున దుఃఖ ?ళ్వాసమాఅను ఊదాంపరించినది)ః 

క బే 'ర్వాక స్టమ్ _ లా మేతీ - అలాటపట్ట మభికః ఫాళఫలక'న్య 

(పాన్తేము “అభితఃపరిళః? ఇత్యాదినా ద్వితీయా = లాకు లక్ష అల క్షక 

లా నం గలే క జై య ఇయూరము.దా అజ్ఞ దొాబ్క-ం జూ వచ్చే ముఖే 



120 ౭౧ “అ ద్యారభ్య." 

కజ్జల కౌళిమా అబ్ఞనమౌలిన్యం- నయానయో సొమ్న్మాల రాగ 8 'తామ్చూలర కీ 

మా-అపర ఇతరో రాగ శ్చ ని ద'ఖే దజనిత ఇత్యస్థః- (నాత రుషి నీ -, "పేయ 

సః (పియతమస్య - కోపవిధాయి రోనవిధాయి - ఇదం - పూగ్యో కం 

మండనం సంభోగ చిహ్న రాప మలంకౌోరం ... ద్భప్లా అ = మృగ 

దృళ్హారి గేమ శాయాః - క్వాసాః శ్వా సత శన గో శ షూతిశయ జనిత నిళ్వాసో 

చా ప్టసౌః కథ్యస్తే - లీలా తొమరసోద చే విలాస కమలగ భెకా-సమా పి 

మవసానం - గతా ఇతీ సంబనః, “లాఖాలన్ము అలాటపట్ట మఖిలో ఇతి నేన 

నాయి కేన కృతః (పతినాయికెచరణ ప్రణామో గమ్య త, “కీయూూరము దా 

వ్ Pan m ర్ Ae 

గళ్ల? ఇత్య నేన తయా కృతిం క కాలిద్దనం గమ్య శె, వశే క ర్టల కాళీ "మి 

త్య "నేన తేన కృతం తస్యా నయనచుమృనం గమ్యతే, “నయనయో సా 

మ్చూలరాగ” ఇ త్య నేన తయా కృతం తస్య నయనచుమ్ననం గమ్య తే, 

“లీలా తామరసో ద రే మృగద్భళశ్శాాసా "సమౌ _పిం గతా ఇత్య ణన 

సౌర భా(సాణం వ్యపదిశ్య కేన రోషవికోరక్వాసగోప "నేన నాయిక 

యా భైర్యం వ్యజ్య తె, అరి అవహిళ్థం నామ 'సఖ్బూరీ భావః, నాయికా 

శ ఫాం స్ట + ఇ ఇ 

స్వీయా ధీరా (పగల ఇ చ, కిం చ ఖణ్ణితా, నాయకో ధృష్ట్రం వైమన స్య 

స్యూళాకృత విప్రలమృర్ళృళ్ల "రః = యభో క్షం భారతీంమీ = 

“న్ని దాఖేదాలసగతీం 'సచిన్నాం సరద వ్రణం 

ఏవం విధం (వీయం దృష్ట్వా చైనునస్యం విధీయ తె ఇతీ, 

అత్ర చేహాకృళ మిహ్యాజాకోధ (ప్రాయం నమజ, యు_క్రీ రలంకౌరః, ౭౧ 

అ ద్యారభ్య న హి ప్రియే వున రవాం 

మానస్య వాభాజనం, 
గృహీ యాం విషరూావిణ శ రమ తే 

ర్నా మాపి నంేపతః, 



అమరు కాన్యమ్, 181 

కిం కే నైవ వినా శశాజ్కకిరణ 
న్స ప్రాట్టహోసా నిఇా 

నైకో వా దివనః పయోదడమభినో 

యాయాన్యమ (పావృవి.? ౭౨ 

నాయకోనిమోయద నలిగి నాయిక తృమింప నొల్లక మరణ మొంద 

నిళ్చుయిం-చుకొనుట, -అద్య ఆరభ్య [వీయీ ఆహం మానస్య భాజనం నహి 

భచామి = ఇది మొదలుగా కొంతునిమాంద చేను కోపమునకు పాతమను 

కాసే కొను కిం) బా = నుటీయు విషరూపిణః శథమ'లేః నామ 

సంకేపతః అపీ న గృహ్లీయా మొ జ విపస్వరూపుండును వంచకబుగ్గిగఆవా6 

డును అయిన యతనియొక్కి_ నామాభేయమును సంగవామాు గా చేనియు 

ఉచ్చరింపను, తేన వినా = అతండు (చెంత) శేకండ్క శశాజ్క_ కిరణ 

స్పష్ట అట్టహాసా నిశా వా = (శర త్కా.లమందు) చంద్రుని వెలుగుల నెడు 

న్ఫుటమయిన బొబ్బనవ్వుగఅవై న రాతి గాని (పావృషి. పయోద మలినః 

ఏక: దివసః వొజు (వర్ణా కోలమందు) ముగిళ్ల చే కౌటుకొన్న యొక పగలు 

గాని నయాయాత్ కిమ్ ఆ రాదా యేమి? 

తాం--ఇంక శేను [వీయునిమాంద అలుగన్కు ఆవిమస్వరూఫుని 

మొక్క. ఆవంచ నాపరునియొక్కం ఫపీరయినను పీరియొక్క. భాగము నయి 

నను చాకొనను, అతండు లేనప్పుడు నాకు శరత్కాాలమందు వన్నెల 

యెనిడు బొబ్బననవ్వ్యుతోడిర్మా త్రి యొకటి రాడాశి వర్ణాకౌలనుందు ముగిళ్ల 

తో “కొర్కోలన్న పగ లొక్ళ్కు..టీ రాదా (ఆ వన్నెల ర్నాతీయు ఆదుర్చి నం 

బును 'న్నాప్రాణయూను వారించును, అంతట నావెత తీజున్కు ఆనుటు. 

మానం మాక్షోతీ 'సఖ్యా (ప్రాథి౯ళతా నాయికొ కోేపాతీళయేంన 

తాం (ప త్యానా_అ కోతి ॥ ఆ ద్యారభ్య అద్య (వభృతి - వవీయే వల్లభ 

వివషద - అనాం - పున భూజాయః - మానస్య కోపస్య - భాజనం అశ 

యో - న భవామి _ అథవా - విషరూవిణో వివరూపస్య = శదను తేః 

16 



199 ౭29 “క్ల శాన్ఫ స్వారి,” 

కపట బ్యూః - నామ - సంశెపతోజపి కించి దపీ- న గృహ్టాయాం 
నోచ్చ్బారయేయం_ తేన వి నైవ స్థితాయా నును (పీయత మేన విరహితాయా 

ఏవ మమ - శశాబ్క_ కరణ స్పష్ట్ణాట్రవోసా చన్తుమరీచివ్యక్తా తీహాసా అతి 
: కతి క్త టి అటి 

(పకా శే త్యథకః _ న యాయాత్క్హిం న |ప్రాపుష్ణయా త్యం - పయోద 

ములినో మేఘశ్యానుః-|ప్రానృపి. వసాజాకెలే..ఏకో దివసో చా న యాయా 

ర్కీ_ మితి సంబన్ధః అత్ర అనభ్గకా హేతుళర త్కాలరా త్రీ ర్వా న సాజా 

కాలదినసో వాన యాయా త్కీ, మి త్య నేన నాయికౌవృథా సాహసం 

(పక టిత వ తీతి నూచ్య తె, నాయికొ స్వీయా, మధ్యాచ, నాయక 

కృతః. మానకృతో విషఅమృకృళ్ణ్తారః, ఈహ్యాజా (కోధ(ప్రాయం 
ననుళా, జాతీ రలద్క_రః, రత 

క ఠాన్యస్యా॥ శాఖ్చీమణిరణిత నూకణ్యక నవాసా 

య దాళ్లి ష్య న్నేవ ప్రశిధథిలభుజ(గస్ట్ రభ వః! 

త చేత కాచే ! భృతమధుమయత్వన్చ హువచో 
నిపీ గాఘూణలా స్తీ కీ మపీన నఖి మే గణయలతి! ౭9 

నాయిక భూ_ర్హచాయకోని దూరుట.- 

(హా ళ్ ఠ ఆశి వ్యకా ఏన అన్యస్యాః "కొబ్చీ మణీ రణీతమ్ ఆక 

. కవి ప్రశిథిల భుజ గ్రన్థిః అభవ। = (ఓయి వంచంకుండా (నీవు (నన్న 

శాయలించుచు నే పెరవనితయొక్క. 'మొలనూలి రత్నముల నాదమాును నిని 

సడలినబాహువుల ముడికలవాండవు అయితివ్కి తత్ ఏతత్ క్వ ఆచమే = 

ఆ దీనిని ఎప్పట చెప్పకిొందురు ఘృత నధుమయ త్వత్ బహు వచో 

వేణ అఘూర్డ స్టీ మే సఖీ = ేతిళోడి లేసెనంటి సీ పెక్కు. మాట 

అనెడు విషమువేత మైకమొందినదై నా చెలి కిమ్ అసి న గణయతి = 

శీనిని గాని?విదారింపదు, 
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తా, నీవు న న్నాలింగించుచు నే దాని'మొలనూలిమణిరవళి వినం 

బడినమాతాన కాలిలి సడలించితివి. నీమాటలకు మోసపోయి నాతో నీ 

పక్షముగా చాదించునచైన నాచెలి నీయిట్టి నడవడిని డేనిని సరకు గొనద్యు 

మటి ఈదుఃఖమును వెప్పుకొనుట'కీని నా కెవ్వరున "లేరు ఏమిచేయుదును, 
ఘృత... నేయి తేనెల సమాంళమి[శము రుచ్యమేగాని విషము, 

శక శతి ॥ హే _ శఠ ధూతకా - ఆన్యస్యా ఇతర నాయికెౌయాః = 

కాబ్వీ మణి రణితం మేఖలా కిజ్కి_ణీ శిళ్లాతమ్ = ఆకణ్యకా _ ఆక్టీమ్య 

న్నేవ ఆలిబ్ద న్నేవ - సహాసాళీఘిం - శిథిల భుజగ స్ ర్విళ్లి ప్రబాహు 

బన్థః - అభవ ఇతి య త్త బేతళ్ కార్యం... క్వాచ మే, క్షత (బ్రవీమి - 

యతః - ఘృతమధుమయత్వదృహునచోవిపేణ - ఘృతమధుమయం సర్పి 

రాదిస్వరూపం .. త్వ దృహువచ _సవ భూరివచనం _ ఘృతమధుమయం చ 

తద్వదృహువచ శ్చ త దేవ వినం తేన _ అఘాకాణ స్టీ భ్రమ స్తీ = మేసఖీ 

కి నుపి - న గణయతి న విచారయతి న విళ్వని తీ త్యథకాః - వచన మితి 

“శేషు ఇతి సంబన్ధః, అత్ర నాయకవచసాం ఘృతమధుమ యత్వక థ నేన 

తదానీం హితత్వం పశ్చా దహితత్వం చ గమ్య తె - యతఃఘృతం మధు 

మిశ్రితం విపాకే విషత్వ మాపద్య తే _ యథో క్షం వాగ్భ మన చూ 

“ముధుసర్నివ౯ాసా తై అ పానీయాని ద్విక మ్రీళః 

ఏక శవ సమాంశాని నిరుభ్యేలే పరస్పరకొి, ఇతి, 

'త జేతత్కా్యాచముి ఇ ఛ్ నేన సఖీ త్వయా వభ్చితా కస్యా అగతొ 

మమ దుఃఖంనివేదయా మోతి నిర్వేద నర్ఫూ-చితః; అత్ర నాయికె స్వీయా, 

(పగల్భా చ, నాయకళ్ళఠ:, విపలమృళ్ళళ్ళ రః, అత్ర సోపాలమన్ము 

వచనం నమణ ఆకేసో2.లంకొరః, ౭3 

శూన్యం వానగృహం విలోక్య, స యనా 

దుతాయ కించి చన, 
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ర్ని (దాహ్యజ ముపాగతన్య సుచిరం 

నిర్వణ్య౯ పత్యు ముకాఖమ్. 

విస్రబ్దం పరిర భ్య, జూతివుల కా 

మాలోక్య గ జ్ఞన్థలీం, 

లజ్ఞా(న్రముముఖీ ప్రీయేణ వాసతా 

చాలా చిరం చుమ్బి తొ, రేల 

బాలా='బౌాలిక్క కూన్యం వాస గవాం విలోక న్టై=నిజన మైన పడక 

టింటినిగాంచి, కనై:ః కించిత్ ఊస్టాయ = మెల్ల గా ఇంచుక లేచి (నచై), 

నిదా వ్యాజమ్ ఉపాగతస్య పత్యుః ముఖం సుచిరం నిర్భగ్గ న్ర=ని దయను 

కపటమును (కపటని దను) పొందినవాండై న భ గ్రయుక్క_ మోమును బొల 

శీపఫు కౌంచి, వ్యిస్యాం పరిచుమ్ను వ్ర =చంకు లేకుండ ముద్దుగొన్కి జాత పుళలకొం 

గజ్జి స్థలీహ్ ఆలోక్య అజ్ఞా నమ ముఖీ=పొడమిన ఫులకలుగఅనైన ఇెక్కిటి 

(ప్రదేశమును చూచి నిగ్దచే వంగిన మోగుగలగై , వాసతౌవ్రీయేణ చిరం 

చుమ్బితొజనవ్వుచున్న దయితునిచే చాలసేపు ముద్దు గొనంబడినది, 

తా. ఒకౌనెకబెల లజ్ఞావతి సఖాన్ధదులు పోయి పడక టిల్లు వీజన 

మయిన దని యొటింగ్సి మెల్ల గా పడళనుండి యించుకంత లేచినవై కపట 

సుప్తుడై న “కొంతునిముఖమును చాల సేపు పరికించి నిదితుజే యని నమ్మి 

జంకు మూని ముద్దుగొని, అంత నతని చెక్కులంబొడమిన పులకలం గాంచి 

కపటని[ద యని యొజింగ్తి తనబేలతనమునకు లజ్జతయై మోము వాంచినది, 

ఆంత నాతండు ఆమెను నవ్వుచు బాల సేప్ప ముగ్గు గొనియెను, 
శ 

కే 'ర్వాక్యమ్ = శూన్య మితి ॥ ఘూన్యం వివి కం - వాసగృనాం 

శీ భవనం = విలోక్య వీత్యు - శయనా త్ర్తల్బా - త్కీంచి దీప - 

దుకాయ ఉన్లితా భూత్వా ,- శనైః మన్దం నిళ్ళబ్ద మి త్యథకః = 'బాలా 

స్మి దాచ్యాజ మాపాగళన్య క్ట పటన్మిజాం (పొ పన ఈ పతిః ('వ్రీయస్టు అ 
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ముఖం - నుచిరం నికష్టణ్యకా దీఘుకాకౌలం విలోక్య - సమ్యుక్చరీ శే 

త్యభణాః - విస్రబ్ధం నళ్ళబ్క_0 యథా భవతీ తథా-పరి చుమ్మ క అస్వాద్య- 

జాత పుల కె” ముత్సన్న గోమాణ్లూం లా తస్య గట్జస్థలీ యూ మొ లోక్య జూ 

అజ్ఞా నమముఖు సతీ (వీణావనతవదనా సతీ - వాసతాౌ (ప్రియేణ చిరం 

చుమ్బి తా౭_భవ దితీ సంబన్ధః, స్పష్ట ఏ వాభ్సిప్రాయః క”త్చుక్యం నామ 

సంబారి భావః, నాయికా స్వీయా ము గల నాయకో2._నుకూల 8, 

సంభోగళ్ళడ్ రః నమ౯ాగర్భః, జూతి రలంకొరః, 2౪ 

పాదాన_క్టై సుచిర మిహ కే వామతా నైవ కా-న్తే, 

మన్లార మే (పణయిని జనే కోవనె కోఒపరాధః ? 

ఇత్తం తస్యాః పరిజనగిరా కోపవేగే (పశా స్తే, 

చాబ్బో బ్భే జె న్తదను సహసా న స్థితం న (పవృ త్తమ్, 

(హౌ) కోపణే = (ఓ) కోపశీలురాల్కా తేసు చిరం పాద ఆస కై 

ఇవా కౌె వానుతా న ఏవ = నీకు కడుం దడవు అడుగులం జేరియున్న 

యా కొంతునియందు దోషము లేచే లేదు, మనస్త ఆర మ్మ (ప్రణముని జే 

అపరాధథః కః = ఉడిగిన (పతీవాదముగల వాండయిన (పేమగల వాండయిన 

జనునియందు దోషము ఏమని, ఇక్టం పరిజన గిరా తస్యాః కోప వేశేప్రశా నె 

(సతీ) = ఇట్లు పరిజనుల మాటబేక ఆమెకు కోపమాయొక్క_ ఊదేకనూ 

చల్లారినది (కౌ), తత్ క సహ 'సాబాప్ప ఉట్భేవైః న వరం న పవృ 

_ర్తమ్ = అ వెంట నే తటాలున కన్నీటి యుస్నాంగుటలు నిలువ వారయొశు 

సాగవాయెను, 

తో... ఈవిధంబున ఇంత సేపు నీపొదములందు6 డెక్ళియున్న యీ 

శాొంతునియ దు ఏతప్యను లేదు, ఉండెనుబో నీకు కోపమగు నని తననిర్దో 

వతను స్థసించుకొనుటకో సయితను యత్శీంపకున్నట్టి యిట్టి యనుర కుని 
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యందు ఇంకను దోవమా *€ ఇట్లు చెలులు పలికినంతట కోపము చల్లారుడు 

నాయికకు తటాలున బామ్బమాు లుప్పతీల్లి నిలువక యు వెలునవడక యు 

నుండీనవి, 

కవే ర్యాక్యమ్ - పొదాస క్త ఇతి ॥ హే కోపనే కోపళీలె _ 

సుచిరం దీఘకాకౌలం - పొదాసక్తె చరణలగ్న - (ప్రణత ఇక్యథణాః - 

ఇవా అన్మీకా - లేతవ- కానే (వీయీ _ వామతా వక్రతా - నైవ 

నా_స్ట్యేవ - మన్హార మే శానోపక మె - అత ఆరమ్మో నామ “మ య్యప 

రాధః కుక *? ఇతి సమర్గో౭..భియోగః - (పణయిని (పేమవతి _ జనె - 

అపరాధః కః ఆగోఒసి న - అయ మపరాధో2_పీ అపరాధత్వేన న 

గణనీయ ఇ త్యథజ౯ః - ఇళ్ల మేవం - పరిజనగిరా సఖ్యాదివచ శన _ 

తస్యా నాయికౌయాః . కోపజే? రోపో జిక = (ప్రకాైే తీతే సతీ. 

తదను తతః పశా్సోవాపా శ్రీఘం షా జాహ్పాల్భేనై నజాయన జలోద్దమె క్ 

నజా సీతం నోపీతం - న పవృ శ్త తం న (ప్రస్థికమ్ - ఇతి 'సంబన8, “భాష 

జడ 8న వ్ మిత్య దేన పరిజ నానునయా 'సిశ్క్పస్య వేగే శా చీ (ప్రసాదో 

న్ముఖత్వం నూచితం, బాప్పోద్దమస్య (పసొదనూచిక త్వాత్ ; న (పవృ త్తి 

మి త్య సేన (పీయాపరాధస § (పత్యతదృష్ట త్వా త్ర్యో_ప స్త సు సహూసాన 

(పశా న్ల నఇ కథ కా న్ఫూచితః, అత నాయిక స్వీయా-మ ధ్యాప్రగల్భయో 

రన్యతరా, నాయక శ శర నిప్రలన్మ్ఫుళ, కారక జూలీ రలంకోరః, ౭౫ 

కథ మపి కృతప్రత్యానత్తౌ (క్రియే స్థ లితో త్రరె, 
విరవాకృశయా కృత్వా చ్యాజం (పకల్పిత మశుతమ్; 

అనహాననఖీ శ్రోత్ర ప్రా పిం విశజ్య్య నసంభ్రమం 
వివళితదృ శా ళూ న్యే షా నముచ్చ ప్టసితం పునః, ౭౬ 

(పయోగవ్యత్యయమయు,) కథమ్ అపీ కృత (ప్రశ్యాసత్తై (వీయే 

ఫ్థత.ఉ శే (సతీ) ఫెట్టకేలన చేయంయుడిన పునరాగనుననుక్ష ల వాడయిన 
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(మఆులవచ్చిన ) కొంతుండు తప్పిన బదులుమాటకలవాయడు (కాంగా) 

(సవతీ-పీర ఈమెను పిలిచి యు త్తరము చెప్పగా, విరవా కృళయా వ్యాజం 

కృత్వా అశ్రుతం (ప్రకల్ప్చితమ్= ఎడంబాఫుచే చీక్కియున్న (నాయిక మిష, 

కల్పించి వినమిని చేసినది (విననట్లు నటించినద్ని, అసవాన సఖీ శోత ప్రా 

పిం విశజ్క-స్ట్రి ఆ ఓీజుంవనివారయిన చెలుల చెవులను పొందుగును (ఇతండు 

సపతిపేర తన కుత్తరము చెప్పుటను విన్నయెడల తనసఖులు ఇతనిపై కోప 

గీంతు రని) పజచి, ససంభి)మం వివళిత దృళా గౌపాూ శూ న్యే సతి 

పునః సముచ్భ్వ్వనీతమ్ ఇ జేగిరపాటుతో (తిప్పంబడిన చూఫుగలవై (నలు 

చసలం బరికించి) ఇల్లు శూన్యము కౌంగా (ఆయింట సఖు లెవ్వరును లేమిని 

కని వండియు ఊజడిల్లి నది, 

నాయిక అపరాధిని నాయకీనని కోపము బే వెడలంగొట్టి కృళించుచుం 

డినద్కి మజఅ నతం డెట్టకేలకు వచ్చి ఆమెమాటకు బదులు నవతిపేర ఆమెను 

పిలిచి చెప్పగా ఆపు డతని-పై యాగోత్రస్టలనవా న కై కోపించిన నతండు 

మజుల వెడలిపోవు నను భయమాచేతను ఆవియోగమును మటీ భరింపం 

జాలమిేతను ఆగోత్రస్టలనమాను తాను విననట్లు ఏదో మిషచేనినది, తాను 

అట్లు ఉపాయము చేసి ఛావివియోగమాను తప్పీంచుకొన్నను తనసఖు లెన్వ 

రయినను వీన్నచో అకనిమింద కోపగించి నిందించి మజల నతడు లేచి 

పోవునట్లు చేయుదు రనుభయము'వే ఇల్లు నలుచెసలం బరికించి వా రెవ్వరును 

లేమి “నెటీంగి యూజడిల్లి నది, 

కదే ర్వాక్యమ్.క థ మితి కథంచిత్ _కృతా[పత్యాస తిః వ్రునరా 

గమనం - యేన స తథో క్షఒఆత్ర కోపా న్ని ప్కానితస్య పునః ప్రాప్తి? 

(పత్యాస త్రిః జ డల తు ఆ స్టలితోర్షశే సతీ - స్థలితం విపర్య స్తం. 

త్తరం (పతీవాక్యం _ యస్య స తథోక్షః కె తనో త్రస్థలన_ఇ భ్యథః-$ .. 

విరవాక్ళశ యా వియోగమానముయా - నాయికయా వ్యాజం క పటం-కృ త్వా 

విధాయ = కిమపీ వ్యాజీ కృ ల్యే త్యథలాః _ ఆక్రుక మృశ్రవణం- ప్రక ల్పితం 



128 ౭౭ “(ప్రశ్యాశ్లేమవికీణ౯,” 

కృతమ్ - ఆగత మభినీత మిత్యథణాః . ఆసవాననఖీ శ్రోత్ర ప్రా స్ మస 

వా నాః అసఫిస్టవః-తౌ ళ్ళ తా స్పఖ్యస్తాసాం - (శోత్రం (శ్రవణం - తస్య 

పా సాం - విగజ్కుర్టి శజ్క తా జూ ససంభమం...సత్వరం యథా భవతి 

తథా - వివళలితదృశా పౌళ్ళళా వ్యాపారితదృ్భ స్టా తయా = గేహే = శూ జ్యే 

వివి *కే నతి - నిగణాతనఖభీజన ఇ తకః = భూయః ౬ పున - స్పృముచ్చ్య 

సీతం ఉచ్చ వః కృత - స్స్పంతుష మిత్యథకా - ఇతీ 'సంబస్థః, “విరహ 

కృళయా వ్యాజం కృత్వా అ్మశుతం (పకల్సితి మీ త్య నేన వుం ర్విరవహా 

భీరుత్వం నూచితం, సఖీ గా మ సనానత్యక థ నేన నాయ కౌపరాథే నాయి 

కయా సోకె2_పీ తాసాం తత్పరిభవాసవా ల్వేన తస్యాం సౌహాగ్దాతిళయ 

న్వూతేః. శవా నావ 'సఖ్బూరీ భావః, నాయిక స్త్వీయా మధ్యా చ 

నాయకో ధృష్ట్రః మొనాన నర సంభోగ ళృజ్షారః, అత్ర జాతీ 

రలఅంకౌరః. | 0౬ 

(ప్రత్యా శ్లేవ విక్రీణణ చన్దనరజః 

పుళ్ణు(పక మోకా దియం 

శయ్యా సంప్రతి కోములాజ్జీ పరు మే, 

'త్యాగోప్య మాం వశ్సి 

గాఢోసష్థ (గవాపీడ నాకులతయా 

పాదా(గ నందంళ కె 

నాకృప్య్యూన్బగ మాగ్శనో య దుచితం 

ధూ రేన త త్స) న్గుకమ్, ౭౭ 

నాయిక చెప్పుట, (హి ' కోమలొబ్లి ణః (ఓ) మృదుగాతీ, ఇయం 

' శయ్యా సంప్రతి 'ప్రత్యాశ్రేష వికీర్ణ చన్దన రజః ప్రజ్ఞ (ప్రకక్షాత్ పరుసా 

ఇతీ =ఈ పడక ఇప్పుడు ఒండొరులక వుంగిలింతల చేత రాలిన గందప్రుం బొడ 
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విం ర్తమయొక్క_. అతీశయమువలన ఒక్తుకొనుచున్నది అని (అను హేతువు 

ఇప్పి, మాం వతసీ ఆరోప్య = నన్ను టొమ్యున పరుండల౯బెట్టుకొని, “గాఢ 

షష్ట [గవా పీడన ఆకలతయా = గట్టిగా “పెధవికొఅుకుటవలన_నెన నొప్పీ 

చేత కలంగినదాననగుటచేత, పాద అగ సంద౧ళ "కేన అమృరమ్ ఆకృష్యుణ 

అడుగుకొనయ]నెడు పట్టు కాలుతో (న్రావలువను ఊడలాగి ధూ ₹న ఆక 

నో యత్ ఉచితం తక్ _పస్తుతమ్ ఆ (ఆ) మోసగాడు తనకు ఏది ,ఏపన్సి 

తగినదో చానిని ఆరంభించి నాయడు, 

తా, పడకలో ఆలింగములచే రాలినగందఫుంబొడి ఒకత్తుక్రొను 

నని మిష. పెట్టి నన్ను తనజొమ్సుపె పరుండ బెట్లుకొని గట్టిగా చుటు 

కున నాయధరము నాని ఆనొప్పికి నేను ఆకులపడు దున్న సమయములో 

తనికొలికొనతో పట్టు కౌజుతోనుంబో లె నావలునను లాగివే చి యామోస 

గాడు తనకు తగినకృత్యముం -గావించినాండు, 

అవ ॥ నాయికౌజాక్యమ్ - (పశ్యాశే షీర్రీ | హీ కోమలాచ్లి 

మృద్వడ్డీ లా (పత్యా శేవ వికీణకాచన్దనరజః పుష్టా(పక సాకాత్ . (పత్యా శ్లేషేణ 

ఆలిజెనేన - వికీణ౯ం చ్యుతం “య చ్చన్షనరజః తస్య-ఫుళ్లా స్పమాహాః స్టే 

తస్య _ 'ప్రకమకాః ఆతిళశయః - తస్తా దియం - శయ్యా తల్పం - సం(ప్రతి- 
పరుషా కర్కుకా - పశ్యే త్యుక్వా మాం నక్ష స్వారోహ్యగాఢో స్థగవా 

కీడనాకులతంా ... ఓష్టుస్య అధరస్య - (గ్రవాః (గ్రవాణం - జంళన మి 

త్యథఃణః-గాఢో దృఢః-స చాసావోస్థ (గవా ళ్ళ తేన _ పీడనం వ్య థా- 

"లే నాకులా తస్యాః భౌవః ఆకల తా-తయా హేతునా పాదాగ సందంళ 

శీన దంళకొ నాను (గవాణసాథ నయ శ్ర విశేవః పాద్యాగ మేవ 'సందం 

శకః లేన - అమృ్బగం ఆంశుకం - మదీయ మితీ శేమః - ఆపాక్ళ ప్యాప 

వార్య-ధూ లేజాన కితవేన _ ఆకనః స్వస్య - య దుచితం కమజా -త - 

త్ర స్తుత మొా-చరిత-మితి సంబన్ధః, నాయికా స్వీయా మధ్యా చ, నాయ 

కే౭_నుకూలః,  సమోాగళజారః, అ;త సమకగర్నం, యు కి 

రలం'కొరః, ఖ అ = 28 
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బి 

అచ్చిన్నం నయనామ్ము బన్గుషు కృతం, 

చినా గురు పస్వపి౯ తా, 

దత్తం దైన్య మశేపతః పరిజనె, 

ప స్సఖి ప్యాహితః; 

అద్య థః పర నిరృతిం భజతి సొ 

ఇార్పపైః పరం ఖిద్య తే, 

విస్రభ్ధ్ఞో భవ, విప యోగజనితం 

దుఃఖం ఏళ క్షం తయా, ౭౮ 

దూతీ నాయకుని నిందించుట, --తయా = అబాలచేర, అచ్చిన్నం 

నయన అమ్బుబస్థుషుక్ళతమ్ = ఏడ తెంపులేని కన్నీరు స్వజనమందు ఉఊంప 

బడినది చినా "రును అర్పితాౌ ౬ విచారము తల్లి లోనగు "పెద్దలయందు 

ఉపక, జై న్యమ్ పరిజసే అశేపషతః ద ర్ = దీనత్వోము “పరిచారశ 

'జనమున కెల్ల ఈయబడినద్కి తౌపః నఖీమ ఆహితః = నెగులు ెలులయందు 

ఉంపయుడినద్సి (ఈవిధముగా), విప్రయోగ జనితం దుఃఖం విభ క్షన్ = 

ఎడయాపువేత కలిగింపంబడిన శోకము (బం ధ్వాదులకు) పంచి పెట్టయిడి 

నద్కి సా శ్వా సైః పరం ఖిద్య లె=(ఇట్లు పంపకముచే దుఃఖము శీటి 

నందున ఇపుడు) ఆబాల ఊర్పులచేత మాత్రము 'బాధపడుచున్నద్కి అద్య 

ఛ్వః (బా పర నిర్వ ఎతిం భజతి = చీడో 'జేపో వూర సౌఖ్యమును 

ఫొందున్కు (కౌనున్స, వి స్రబ్దః భవజనిళ్చింతుండవుగా నుండుము, 

అర్హము చక్రి, అబల కిపుడు కన్నీళ్లు, చింత, దీనత్వము, తాప 

మున్ను పీతేనవి అవి (వరుసగా బంధువులంద్యు గురువులందు, పరిజనుల 

యందు భెలిక -క్రెలయందును చేరినవి, ఇట్లు ఈపంపకముచేత చాని వియోగ 

భోక మెల్ల తీతేపోయినది. కొని ఇప్పటి కింకను శాసనముల చేశతమా[త్రము 

చాధపడుచున్నది ! జడే జేపో ఆభాధయు తీటీ స్వస్థపడున్యు నీ 
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జేమియు ఆమెకె చింతింపవలదు, హాయిగా నుండవచ్చును, లోపలి 

ముఖ్యభొవము, నీ క్రై నవియోగముచేత బాఅమూర్చిల్లి యున్నది, చేతనము 

పోయినది, ఊపిరిమ్మాత్ర మున్నది, నీవు ఒప్పరికించిన్వ చేడో 'జేపో మృతి 

అవ ॥ దూలికౌ నాయక ముపాలభ తె-అచ్చిన్న మితి ॥ అచ్చిన్నం 

సన్తతం - నయనామ్బు అక్రు-బస్ట్రమ 'స్వజ నేషు - కృత మర్చితం - చిన్నా 

విచారః - గురుషు జనన్యాదిషు _ అర్చితా న్యస్తా-దై న్యం దీనత్వమ్ అశే 

వతః పరిజనే 'సర్వన్నీ న్పరిచారకజ "నే - స్ప మ్యుథే౯ తనిల్ -ద త్తం 

విహితం = తౌప 'సృంజ్యర లా స్సఖీషు వయ'స్య్యాసు = ఆహితః నికీ ప్తః జ 

ఏన మేన (ప్రకౌ శేణ - తయా - విప్రయోగజనితం విరహో త్పాడితం = 

దుఃఖం - విభ క్షం విభాగం (పాపితం - సొ యతః - శ్వాసైః శ్వోనీ తై 8- 

పర మత్యథజాం - ఖిద్య కె ఖిన్నా భవతి - తస్తా-ద ద్యాన్నీకా దివ సే- 

శో చా పరదివసే చా - పరనిర్వ తీ మత్య చన్షసౌఖ్యం-భజతి (ప్రాష్నోతీ- 

అతో _వి్య్రబ్లో నిశ్చినో-భ వతి సంబన్థః, “పరనిర్వ ఎతిం భజ తీ” త్య నేన 

మరణం నూచ్య శె, “విసబభ్ధో భవే త్యశేన ఉపాలమ్మో గమ్య తే, అత్ర 

మూర్చానామ దశావిశేపః, నాయికొ పరకీయాా కన్యా చ, అయోగ 

విప్రలమృ శృజ్ణ రః, ఆతి సోపాఅమ్మ వచనం నర్మః ఆవేపోఒలంకారః, 

'స్ఫుటతు హృదయం, కామః కామం కరోతు క లం తెనుం, 

న నఖి చటుల పేన్లూ కార్యం వున దకాయి తెన మె,” 

ఇతి నసరభనం కోపాటోపా దుదీర్య వచ _స్తయా 

రమణపదవీ సారజ్ఞాత్యా నళజ్కిత మోవీ,.తా, డ్రి 

(హె సఖి=(ఫ్ర) చెలియా వృాదయం న్ఫుటతు = (నా) గుండె 

(బ్రద్దలయినను అగును-గాక, కొనుః తనుం కోమం కృళాం క రోతుఐమన్య్మ 

థుండు (నా) దేవామును మిక్కింలి చిక్కి.నదానిని గా (చేసినం) జేయును 
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గాకు మే పునః నటుల (నా తేన దయితెన న కార్యమ్ = నాకు 

ఇంక అస్థిర స్నేవామకలవాండయిన యా (పీయునితో పని లేదు 

(పయో? వ్యత్యయము.---) ఇతీ తయా సారజ్ద అమ్ము కోప ఆటోపాక్ 

సరభనసం వచః ఊదీర్య = ఇట్లని యా హారిణ లోచన అలుకయొక్క._ 

విజృంభణచేత జేగిరపాటుతో మాట పలికి రమణ పదవీ 'న ళజ్కితమ్ 
ఈవీ, తా=(ప్రీయుని మాగ్గమను భయముతో జూ-చినది, 

1 “అనీర స్నెహుండయిన యీప్రియునితో నింక నాకు పని లేదు, 

ఇట్లు వదలుకో నుటవీత నాకు గుండె పగిలినను పగులస్కీ ఒడలు ఎంత 

కృళించినను కృళింపని,] అని సఖితో నాయిక కోప నిజ్బంభణంబున మాట 

పలికినదై నాయకుడు వచ్చు (గోవను చెజపుతో త _త్తరమున చూడసాగీ 

నది, సః బింకము7ా (సీయుని వధలుకిొన్నట్లు పలికినను లోపల ఆశ 

పూర్ణముగా నే భాధించుచు జే యున్న దని భా, 

అవ ॥ కచే ర్వాక్యమ్ - స్ఫుట త్వితీ ॥ హే సఖి స్ఫృూదయం - 

న్ఫుటతు దళతు - కౌమో మన్ముథః  'కొమం-తనుం శరీరం _ కృృకాం 

కరోతు = మమ వప నక న ఛఇఖ్బుల (పణయేన = దయిలేన 

(పీయేణ-న కార్యం ప్రయోజనం నా _పీ-త్య నేన (క పకారేణ - కోపాటోపా 

న్థానాతిళయా - త్సరభనం. సత్వరం భి. తథా-వచః - ఉదీర్య 

ఉక్వా-తయా-సారబ్దామ్యా హరిణలోచనయా = సళక్కీ_తం-రమణపదవీ 

(పీయుతమవతళ్ళా-ఈషీ తా దృ స్టేతి - సంబన్థః, "స్పష్ట ఏ వాభిప్రాయః, 

అత్ర చకికం నామ సళ్బారీభావః, “చకీతం భయ సంభ్రమః ఇత్యుక్త 

త్వాల్, నాయికా స్వీయా నధ్యా చ; కించ కలనో _న్లరితొ, నాయక 

శ కః మొనకృతో విప్రఅన్ముళ్ళజ్జా రః, అత్ర సభయం పీ కంద్ "0 నమజాం 

జాతీ రలంకౌరః, 2౯ 
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లీలాతామరసాపవాతో 2ఒనవ్యవసి తా 

నిశ్శజ్కదష్టైధరః 

(పేయా శ్కేనరదూపి. లేతణ వివ 

వ్యామాల్య చేశే స్థితే; 

కాన్హా కుట లితానచేన దధతీ _ 
వాయుం స్థితా తత స్కా 

(భాన్త్యా భూ ర్తతయా తదా నతి మృతే 

తే నాభవ చ్చుమ్బిశా, ౮౦ 

అన్య వనితా నిళ్శబజ్క_ దష్ట్ర అధరః _పేయాక్ జఐపర "కామిని చేత 

తనివితీర కొఅుంకలయిడిన మోవికలవాండయిన (ప్రీయతముందు, లీలా తాను 

రస ఆవాతః (సక) (నిజకాంతచ్చే (వేడుకకై చేఠనుంచుకి నంబడిన) 

శామర చేత కొట్టంబడీనవాం డై , శేసర దూషిత ఈతృణ ఇవ జీ తేవ్యామా 

ల సీతః=అకరువుచేత బాధింపంబడిన కన్నులుగలవాండుం బోలె కన్నులను 

మూనసీకొని యుండేను, తత్ర= అంతట కానా థొన్న్యా కుట్టలిత ఆన సేన 

చాయుం ధమతీ నీతా=ఆస్వకౌంఠ (తాను వై చినతామరయొక్క_ కింజి 

ల్క.ము అతని కన్నులలో పడీన దనెడు) భ్రమచేత ముడువలుడిన నోటితో 

నోరు ముడుచుకొని (ఆతని కన్నుఅమాంద) గాలిని ఊదుచు ఉండినది, 

తడా తేన ధూ ర్హతయానతిమ్ బుతే చుమ్చితా అభవత్ = అప్పుడు ఆతని 

చేత మోసగానితననూచే (మోసముగా నమస్కారము లేకయె (తన యప 

రాథమును మన్నింపు మని తా నామెపాదములనాలి 'పాళ్ళి ఇపకయే 

ముద్దు గొన౭బడినది ఆయొను, 

అన్యవనితచే తనివితీర కటివంబడిన మోవిగలవానిని సాయిక లీలా 

తామరసముతోం గొట్టినది, అంత నాతండు దాని కింజల్క_ములం కన్నులలో 

బడీనట్లు నటించు దు కన్నులు మూసికొని యుండెను, అంక నామె అట 
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'క్కాజులక నిజముగా నే కన్నులలో కింజల్క.ములు పడిన వని తలంచి 

నోటిని ముడుంచుకొని ఆతని కన్నులలోనికి ఊర్చును ఊందసాగినది, ఆ 

సమయములో అతండు నిజాపరాధ తూంతీకె అ మెసాదములం బడక తసప్పీం 

చుళొన్నవాండై తటాలున టక్కు_గా ఆమె "నిమ్మోమును ముద్దు గొనియెను, 

అవ॥ లీ లేతీ॥అన్యవని తా నిశ్శజ్క దస్టైధరః - అన్యవనితయా సప 

త్నా్య - నిళ్ళజ్క-9 వై పరం యథా తథా - దష్ట్రః దస్తెః మతః-అధరో 

రదనచ్భదః-యస్య స తథో కః - (పేయాకొ (పీయతేమః - లీలా తామర 

సావాతః నాయికయా లీలాకమల తొడత సక్ = శీనరదూూషి. తేతణ ఇవ 

కి్టుల్కా_కులిత దృష్టి రీన -- నే = వ్యాఘాల్య ముకుళికృత్య జః సీత 

స్తస్థాంతత్ర తన్ని న్నవసలే-గ” కొన్తా రమణీ - (ఖానా నయనయోః 

కిష్ణుల్క పాఠ మేణ "పేతు నా - కుట్టలితాన నేన సంకుచితము'ఖేన . 

వాయుం దథతీ యచ్చ న్టీ ముఖ వూత్కౌారం వను సీ త్యగ్గః - సీతా 

తఫౌ - తచానీం - ధూతళాతయా నణ్బాకతయా - తేన నాయెకేన - నతి 

న్ఫుకె ప్రణామం వినా - చుమ్బితా కృత చుమృనా అభవ దితి సంబస్థః, 

స్పష్ట ఏ వాభిప్రాయః, నాయికా స్వీయ్యా మధ్యా చ, నాయకో భృష్టః, 

(పళ్యతదృష్ట్ర స్వాపరాధ కవి తాం నాయికొం కీళ్ళు ల్బపాతే వ్యా జేన నషా 

యిత్వా రస్తాన్తర సంస్ద నోపామయేన 'నమాహితచాకా - యథో కం దళ 

తాప . | 

“సామ్నా ఖేదేన దానేన నత్యు పేళారసా నైక 

వళి వడి రపామయు సు కుర్యా న్థానాపనోద నమ్, 

రభ్గుస్మ తౌసహాసాకాదై సః కోపభ్రంశో రసా న్గరైఃల ఇతి, 

జూతి రఅంకొరః, | రార 

అనిని 

వురాఒభూ దస్థాకం (పథమ మవిభిన్నా తను రియం, 

గతోఒనుర్వం (పేయాళా వయ నువి హాతాళాః ప్రియతనమూాః, 
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బఇచానీం నాథ _న్త్వప్పుం, వయ మపి కళత్రం. క్రినుపరం 

హతాసనాం (ప్రాణానాం కులిశక శిశానాం ఫల మిదమ్. ళో౧ 

నాయకుని నాయిక తన పె యతని పేమ తగ్గి నందులకు దూరుట, --- 

ఫురా అస్తాకం (ప్రథమమ్ ఇయం తనుః అవిఖిన్నా అభూత్ = పూర్వకౌల 

మున మనకు మొదట ఈరేవాము భేదములేనిదిగా నుండెను తతః ఆను 

త్వం (సేయాకా వాత అశాః వయమ్ ఆపీ (వీయతమాః = అటు తర్వాత 

నీవు (ప్రీయుతముండవును పాడైన కోరికగలఅవారము (దానను) "మేమును 

( నేనును) (పేయనులము (_పేయనీని) అయితిమి, ఇదానీం త్వం నాథః 

వయమ్ అపి కళతమ్ = ఇప్పుడు సీవు భ ర్లవు మేమును ( నేనును) భార్య 

న్కు అపరంకిమ్ = ఇక బే తే మున్నది ఇదం కులిక కకినాగాం నాతానాం 

(ప్రాణానాం ఫలమ్=ఇది వజాయుధమున లె గట్టివై వ పాడు (ప్రాణముళకు 

(ప్రయోజనము, 

తొలత మన కిరువురకు అభ్లేదభావము ఉండినది తర్వాత (పే 

యసీప్రియతమభావము కలిగినది, ఇప్పుడు భార్యాభ రృ భావము దాంపరించి 

నది నేమ యిట్లు కీణించుచుండలా నాకు (బతుకునకన్న బావ్ర 

మేలు? అని భా, 

అన॥ నాయికా హీయమొన (పేమాణం నాయక ముపాలభ త్ర _ 

ఫు శేతీ॥ పురా వూర్వకాలే - అస్థాక మొవయోః - నూ॥ “అస్త దో ద్వ 

యో శృ ఇతీ బహువచనం -.(పథమ మాదితః - ఇయం - తను శృరీరమ్- 

అవిభిన్నా భేదళూ న్యా - అభూ _ త్తత - స్తస్యా-త్కాలా _ దను॥ ని॥ 

“పళ్చాత్సాదృశ్యయో రను? ఇ త్యమరః_త్వం - (పేయాక్ (వ్రీయతనుః లు 

హా తాళొ; నహ్టైతిళృష్ణాః భాగ్యహీనా ఇ త్యథకః ॥ని॥ “ఆశా తృహ్లాలీ 

శాయితె ఇ త్యమరః, వయ మసీ . (పీయతమాః పేయస్య:ః _ ఆక నయ 

మితి బహువచనం నిక్వేదాత్ _ ఏవం నిర్వేదాదిషు కవిఖి బలాహువచనం 

(కయుజ్య కె _ తథా చో క్షం కాకు న్దలె-.నయం తత్త్వాన్వేసా నృథుకర 
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సాతా స్వం ఖలు కృతీ? ఇతీ-ఇదానీ మధునా .. త్వం నాథ వయ మీ. 

భక్షత్రం భార్యా - అపర మన్య - స్కీం కళ్ళ త్రభాచా గ్టీనం దశా గ్టరం 

కి నుపీ నా_సీ త్యథకః _ ఇద మేత తే రనుహోన 'సహి మ్షుత్వం = వాతా 

నా మభాగ్యానాం - కులిళకశి నగా నాం వ(జకలో రాళొం అ (పాణా నా 

మనూనాం - ఫలం (ప్రయోజన . మితి 'సంబనః . అత్ర శీచి చ్యోకస్య 

(వ్రథమపాబె వాక్యద్వయం (ప్రతీపాదయ చి “ఆస్తాకం సురా౭..ధభ్రూది' 

'శ్యేకం, తత్పమే కిమ ప్య నిర్వాచ్య రసా నర మి త్యధ్యాహార్యమ్. అత్ర 

నిక్వేదో నామ సఖ్బారీ భావః, (పేమాదళారసళ్చ్ళ. నాయికా స్వీయా 

('ప్రగల్భా చ నాయక ళ ఫరో! సోపొలమ్భవచ నం నమజా, జూతి 

రలం"కెరః, ఛాణ 

ముగే ముగ్గత మోన చేతు మఖిలం 
థి ధి 

కాలం కి వార భ్య తె? 

వూనం ధత్స § ధృతిం బధాన, బుజుతాం 

దూరే కురు (వీయసి; 

న భైరవం (పతిబోధితా (ప్రతివచ 

సొ మాహా భీతాననా 

సీవై శృంన హృది సితో పీ నను మె 
థి 

(పాళేశ్వర శో )వ్యతి, రోత 

ముగే మూగతయా ఏవ అఖిలం కౌలం చేతుమ్ ఆరభ్య'తే కీమ్ = 

(క్రీ ముద్దరాలా గోలతనమున జి ఎల్ల కొలమును గడవుటకు (వ్ర, న్యం) 

కడం7గదనా ఏమి (పేయనీ మానం ధత్స్వ = (వ్రీయతమునియందు కోప 

యును వహింపుము, భృతిం బధాన = ₹ైర్యమును వూనుమ్కు  బుజాతౌం 

చూళే కరు=తిన్నందననూను దూరమునకు నెట్టుమ్కు ఏవం 'సఖ్యా (పతి 
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బోధితా భీక ఆననా (సతీ) = ఈ(పకౌరను చెలిచే వేర్చంబడినవై భయ 

పడిన మోముగఅదిమె (నాయిక) నను నీవై $ శంస హీ మే వాది స్థిత 

ప్రాణేళ్యరః శోమ్యతి (ఇత్సీ తామ్ (ప్రతీవచః ఆవా = ఓనీ మెల్ల గా 

చెప్పుము ఏలయనంగా నా వాదయమందు రన టి (ప్రాణనాయకుండు 

వినంగలండు (అని) ఆచెలికి బదులుమాటను చెప్పెను, 

(ఓ) ముద్దరాలా ఎల్ల కౌలము ఇశై ఏమియు చెలియని దానవుగా 

నుండెదవా?ి (పీయతమునిసూ(ద ఆలుణుమ్కు తెగువను వూనుమాు, ఈతిన్న( 

దనమును మానుమ్ము (అట్టు చేసీన సీమూంద నతనికి (పేమ యధికమగును) 

అని చెలి ేర్చలా నాయిక మెల్ల గా చెప్పుము, నామనసులో నత 

డున్నాండు ఆతనికి వినయబడునుి అని బదులం'చెప్పి నది, అలుక దాల్నటకు 

నాయికకు మన స్పొప్ప ద్రాయె ననుట, 
అవ ॥ కచే ర్వాక్యమ్ - ముగ్గ ఇశీ॥ హే - మో బాలే - ముగ్గత 

మైన మూఢ త్వేనైవ - అఖిలం సమ సం _ కౌల మశేవాసం-నేతు మతి 

వావాయితుం . కీమభణా మొరభ్య తె కిముథ౯ ముదో్య॥ 8 (క్రియతే - 

అన్యథా కిం కతళావ్య మితి పృచ్చసీ చేక్ బ్రవీమి - (సేయనీ (వ్రీయర మే- 

మానం కోపం - ధత్స భారయ. భృతిం ఛెర్యం - బధాన సవాస్వ అవ 

ఖమ్మ చ్వీత్యథభణాః - బుజాతొ మౌజకానం - దూరె నిపకృషే - కురు 

ఏెధహీ _ వక తాం భజ స్వే త్యథణలాః ._ సా _ ఏవ మేన (పకాశేణ లు 

సఖ్యా వయస్యయా - (పతిబోధితా ఉపదిష్టా - భూత్వా ఫీ తాననా 

'త్ర_స్తముఖీ సతీ _ శాం సభీం _ (ప్రతి వచః ఉత్తర - మావా 'బ్రపీతిస్మ - 

కీిమివనను "హీ - నఖి-సీజై రల్పభ్యని ర్యథాభవతి తథా-ళంస కథయ. 

హా య'స్తా త్మా_రణా_ే మమ . హృదయే స్థ్తేః (ప్రాకోళ్వరః _ (శోమ్య 

'త్యాక ణకాయిస్య - త్రీత్రి సంబన్ధః స్పష్ట ఏ వాళ్ళి ప్రాయః, ఆత భయం 

నామ 'సళ్ళూరీ భావః, స్టాయిఫావానా మపి క్వచి త్సఖ్బారిఖావత్వ కథ ' 

నాత్. నాయికో స్వీయా ము? చ. నాయక ళ్ళతః, అత సభయం 

శృజ్ణారి, ననుకా, ఆకేపోజలంకౌరః, చల్లి 
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ఆల మూ ఏబ్దణవాపికాపరిసరె నూత (దు మె మబ్లరీం 

ren zr ఛి 
నర్చ త్పాన్ష్రసర గ లమ్సట రణ ద్భృ అజ జన శోభిసీం 

మన్యే స్వాం తను ము _త్తరీయన! లె నాచ్బాన్య జాలా స్ఫుర 

ర రాం షో 
త్క_ణ్ఞధ్యాననిరోధ కమ్పితకుచ శ్వాసోద్దనూ గొదితి. ౮9 

(పోషితుండు వసంత కాలమున తన నాయికయవస్థను ఊహపి*ంచి ఇప్పు 

చున్నాండు,---బాలా = (నా) ముగుద, అజ్జణ వాపీకో పరినదే చూత 

(ద్రుమె=ముంగిటి బావి చెంత మామిడి శట్టునందు సర్పణ్ సాస్ట్రి పరాగ 

లమ్బట రణత్ భు అబ్బ నాళ “ఖినీమ్ వళ్ణురీను ఆలమ్మ స్థ = వ్యాపీంచు 

చున్న దట్టమయిన పుప్పాడియంధు ఆన క్షళు లై ముంకరిం మచున్న 

తమెద కొమరాండచేత విరాజిల్లుచున్న పూలెమ్మను పట్టు కొని స్వాం 

తనుమ్ ఊర్తరీయ శక లేన ఆచ్బాద్య = తేన బేవామును పయ్యిద ఇెజంగు 

చేత కప్పుకొని, స్ఫురల్ కణ్గ ధ్వాన నిరోధ కమ్చిత కుద శ్వాస ఉద్దమౌ 

(సతీ) రోదితి (ఇతీ) మన్యే జ స్పష్టపడుచున్న గొంతుయొుక్క ఎలుంగు 

యొక్క ఆంప్రుటవేక అదరిన చన్నులును నిక్టార్సుల చెలువదుటయును 

గలదై ఏడ్చుచున్నది అని తలంచుదు న్నాను, 

మంజరిని పట్టుకొనుట అది తనసాణమును నారించులగాక యని; 

తనువును కష్వుకొనుట ఇతరులకు తన శెయిధము గోచరము కోక యుండు 

టకు; ఎలుంగును నిరోధించుట ఇతరులకు వినంబడకుండుటకుు గోదనయు 

చేను రామిక్సి కంపనము జవరాలుగావున, 

అవ ॥ (పోసితో నాయకః వస్నన్షసమొగ మె (ప్రీయాయా అవస్థా 

నరం వితకకాయన్నానా .. ఆలమే నీలి ॥ అజణవాపీకా పరిసళే చతర - ్న గె వీ 
టో జ దీఘీి౯ కా (ప్రా నే-చూతదు మే జ సర్చ త్సాన్టప రాగలమ్నటరణద్భ ఎజ్ జ్ 

నా శోళ్ళిసీం = సర్చజా విసరజ-సాన్షో నివిడః = పరాగ; పుష్ప లేణుః ఇ 

గ జి - అమ్బటా అసక్తైః - రణన్దర్థః . స్వన నః - భృజ్షాబ్దనాః 

(భ్రమర్యః = తొభి క్యోభత - ఇతి భృజ్లాజ్ల'నా ఫోభినీం = నుష్టారీం నల్ల ర్త 
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మాలమృ గృహీత్వా - బాలా తను ముర్తరీయళకలే - నాచ్బాద్య అవ 

గుబ - స్ఫురత్కస్ధి ధ్వాన నికోధకమితకుద శ్వాసోద్ద్రమా . నుర 

త్పాాదుభకావ శ ఈ్కగ్గాధ్వానః కర్దథ్వనిః = తస్య - నిరోధః నివారణం - 

తేన కమిళౌ కుచా చ క్వాసోద్దను కృ యస్యా స్పా తథోకా _ రోదితి 

రోదనం కరో తీతి _ మన్యే స్మరామోతి సంబన్ధః. చె న్యం నామ స్వారీ 

భావః, నాయికా స్వీయా మధ్యా చ కిం చ (ప్రోషిత భర్చృకా, 

నాయకోజ.నుకూలః, (ప్రవాస విప్రలమృ శృజ్టారః, శా 

rar TN 

= wa అన అనాలోచ్య వేన్లుః పరిణతి, మనాదృత్య సుహృద, 

_స్త్వ్వయా ౩+శ్హే మానక కి మితి. తర లే సంప్రతి కృతః! 

నమాకృష్టా సో తె (పళయదహనొ ద్భాసుర శిఖాః 

స్వహ నీనాఒజారా, న వల మధునా 2.రణ్యరుదితే $, లోర 
oe ౧ ఎవ ర 

నాయికను తత్సఖి నాయక పతమున మందలించుచున్నది,---(హ్రో 

తరళ (పేక్షుః పరిణతిమ్ అనాలోచ్య = ఓచపలురాలా ((ప్రియున్సి యను 

రాగము యొక్క, పరిపాకమును తలపోయక, నువృాదః అ నాదృత్య= చలు 

అను సరకుగొనక, "సంప్రతి త్వయా ఆకౌశ్లే కీన్ ఇతి మొనః కృతః (ప్ర 

వ్య.) ఇప్పుడు నీవ అనవసరమున ఎందు కని (అతని) కోపము చాల్సి 

తివి (ప్రళయ దహన ఉద్భానుర శిఖా అడ్డారా'ః స్వవా "సేన సమాక్ళ ్టాః 

పా జ తమీయకొలపు నిప్ప్తుయొక్క_ పె కిమండుచున్న జ్వాలలుగలవైన 

(యీ) నిస్వుకలను నీ వక నే (నీకెక్సి లాగికొంటివి గావున, ఆధునా 

ఆరణ్య రోదితెః అలమ్=ఇఫుడు అడవీ యేడ్సులు మొనుమా, ఆడవి యే 

డ్పనంగా రత్నకులు లేనిచోట మొటజ్జ పెట్టుకొనుట్క నిస్న్ర్రమయమోజన మయిన 

ఆతని -పేయుడీ ఎట్లు మొజునో అని ఆలోశచింపక్క, “చెలుఅమాటలు 

సరకుసీయక, నీవు ఆసమయయున ఆతనిసె అలుక డ్లాల్సీతీవి, అతండును 
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అలిగిపోవుటయ్ అందులకు ఫలముగా సంభవించినది, కొన నీవు మేసీనపని 

(పళ యాగ్ని జ్యాలాజటాలంబు అయిన నిప్పుకే లను చచ్చి మో౭ద వై చికొనుట 

యయినది, “కార్యము మించినసీమ్మ ట ఇప్పుడు ఏల వృథాగా ఏడ్బెదవు, 

ఊరకుండుము, అనుట; 

అవ॥ అపరాధినా నాయ "కేన చేదం (పొసీతా సఖీ నాయికౌ నుపా 

లభ లే-ఆ నాలో చ్యేతీ॥ (పేన్టుః అనురాగస్య-తేదీయ శ్యేతి శేషః..పరిణతిం 

పరిపాక మ-అ నాలో చ్యావిచార్య...సువ్భాద స్పఖీ-ర నాదృత్య అవధీర్య - 

తాసాం వచనమాల్లి శే § త్యథణాః- హౌ = తథ శీ చపలే- సంపతీ ఇదానీ- 

మకౌక్లో ఆనవస'ే-కిమితి కిమగ్గం-మానః కోపః - కృతః విరచితః-( ప్రియం 

ప్రతీతి శేషః హీ యస్తా త్క్యారణాశ్. _ ప్రళయదవానోద్భాసురశిఖాః- 

(పళయః కలా న్తః-తన్మీక-దవానో వహ్నిః- లేన_ఉ ద్నాసురాః పదీప్పాః. 

శిఖాః జ్వాలా యేషాం తే తథో కౌః-అక్లారా ఊల్కా =ఏ'తె ఇమే - స్వ 

వా సే నార కళేణ _ సమాకృషాః సమాతీపాఃస్వ స్యోపరి అనకీణాకా = 
అనీ కారీ లి నాటో ఓ 

ఇ త్యథక౫ః -త త్తస్తా త్కారణాత్ - ఆధునా సంప్రతి - అరణ్యరుది శై 

వృజాథారో దై -రలం పర్యా ప్త-మితి సంబన్ధకి. ఆత్ర “స్వహ _్లేన అజ్ష్లొరా 

స్పమౌళ్ళష్టై ఇ త్య "నేన భవత్యా స బైన అనథకః కృతే ఇతీ నూచి 

తమ్, “అరణ్యరుది లై” రి త్య "నేన (ప్రాయ స్యాసన్ని ధా నే రుదిశా త్కీం 

ఫలం అభ్యత ఇ త్యయ మధథోోజకా౭_వగమ్యు తె, సై న్యం నామ సళఖ్బారీ భావః, 

నాయిక స్వీయా మధ్యా చ కించ కఠహా న్లరితా, నాయక ళ్ళఠః। 

మౌ నకృళో" వ్మిపలమృ శ ఎట్ ర అత సోపాలన్ఫువచనం నర 

ఆశేపో 2.లంకోరః, లొళీ 

వాయణతాశీనట్తేషస్టూయాలా 

కపోలే పత్రాలీ కరతలనిరోభేన మృదితా, 

ఛి ఫీతో నిశ్యాగ్రా రయ మమృతహృదో్యోఒధరరనః, 
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ముహుః కే లగ్న _స్తరళయతి బాష్ప _స్తృృనతటం, 

[(వీయో మన్యు జాకాత _స్తవ నిరనురోదే న తు వయమ్, 

నాయకుడు నాయికను నిందించుట,--కపోలే ప త్త ఆశీ కరతల 

నిరో"ధేన మృది తొ= చెక్కు.న మకరికల పం_్ అజచేతీ యడ్డుట చేత (అజ 

చేత చెక్కిలి చేర్చి యుండుటచేక) వెజుపయలుడినది (చెడిపోయినద్సి, 

అమృత వృాద్యః అయమ్ అధర రసః నిశ్వానెః నిపీతః = అమృతమువ లె 

మనోహరమయిన యీ మోవి [ద్రవము నిట్టూర్నులచే (తాగంబడినది (ఇగిరి 

పోయినది), క జే అగ్నః (సక) బాప్పుః కన తేటం ముహుః తరళ యతిజ 

నొంతులో తగుళలుకొన్నపై కన్నీరు చను దరిని మాటిీకిని వడంకించుచు 

న్నద్వి నిరనురో"ధే & అనునయము నొల్ల నిదానా, తన మన్యు! (ప్రియః 

జూతం వయం తు న్వనీకు కోపము ఇష్టము అయినది మే మో కెమెతివి, 

క్కును అజ కేలం జేర్చుకొ న్నందున చక్కు.నం గలమకరికెప యే 

ములు మాసీపోయినవి, నిట్టూర్భుల వేండికి అమృతోపమ మయిన యధర 

(దవము ఇగిరిపోయినద్యి కంఠమున ఆంపబడిన చాస్పముల చేత మాటీమాటి 

కిని చను గట్టు అదరుచున్నమి మే మెంత బతిమాలినన్కు వినక యిట్లు 

వందురుట 'సరిగాదు,-- అనుట, 

ఆన॥ నాయకో నాయికొ ముపాొలభ తె - కపోల ఇతి ॥ కఫొాలే 

గబ్జస్థలే = పత్తాళీ పత్ర్త్రరచలా - కరతల నిరోభేన పాణికలనిపిడ నేన - 

మృదితొ (పన్ఫుష్టై-నిళ్వా సె -రమృతన్భాద్యః అమృతవన్మ ధ
ురః-అయ ముధర 

సక=నికీతః ఆస్వాదిక 8-బాప్పః ఆశు క, అన్న స్పక్త స్పక్- _స్తనతటం 

_సనప్రా నృం-ముహుః పునఃప్రునః-తరళ యతి-ఏవ మ నెన (పకా రేణమన్యుః 

కోప... స్తన. సీయో షాతో-జాతః-హేం-నిరనురో భే ఆనక్టీక  తౌనువతేళా నే- 

వయం తు పియాపితా న భచాను ఇతి సంబన్ధఃి, అత పకా లీమదళా నాది 

చ్యాాపాళేణ 'ఫౌభోగ్యహారీ మన్యు న హితో జాతి ఇత్యనేన చ “త్వ 

దనువతజాన కొరణో నయం తు తన పీతా న భవానీ ఇత్య నేన చ ఉపా 
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లమ్మో మ్య తె, నాయి క" స్వీయా మధ్యా ఇ. నాయక శ్శాళః, 

మొనళ్ళశో వి ప్రలన్భునచనం నముకా ఆత్నీపో ఒలంకొరః, oo 

పా సానానానోా 

ఆయాతే దయితే, మనోరథశ_౫ సీం-త్య్య కథం౬ చి ద్దినం, 

గతా త సక జజీ పరిజెకే దీఘాూణ-0 స థాం కుర్వతి, 

దస్టా౭._నీ త్య భిధాయ నళ్వెరపదం వ్యాభూయ చీనామ్మరం 

తన్వజ్ష్యా రతికాతళేణ మనసా నీత (పదీప శృమమే, రొ౬ 

దయతే ఆయా తే సతిజపీయుండు (వి శోమునుండి) రొంగ్కా మనో 

రథ శె కథం చిత్ దినం నత్వా = కోర్కుల నూర్గ చేత ఎట్టశేలన 

పగటిని కడప్కీ (అనంతరము) వాస గృహం గత్వా = పడక టిల్లు చొచ్చి 

అలో ఫై ఇ 0 | 3 ళో ( ఇ. 
(ప్రయోగ వ్యత్యయము,)---తిన్వన్ట్యా సుందరి జడె పరిజ నే దీస్ట ౦ కథాం 

కర్వతి (సతి) ఆ మూఢమయిన పరివారజనము చిరమయిన ఇల్జాపమును 

చేయుచుండగా రతీ కొతశేణ మనసొ ఇ సురతము_॥ తనవాతహపడు 

చున్న మనస్సులో. గూడుకొన్న పై, దష్టా అస్తి ఇతి అభిధాయ ఇ ఏదో 

కటచినది నన్నా ఆని పలిక్కి స త్వర పదం -చీన అన్ముగం చ్యాధూయ = 

జేగిరపాటుతోం గూడిన యడుగులు గలుగునట్టు గా (వడినడిగా తొటట్రుపా 

టుతో అడుసలిడుచ్చు (తన కట్టుడు పట్టు వలిపమును వీచి (పదీపః శమం 
శ లో లు ? న్న 

సీతఃజదీపమును శమము పొందించినది ( ఆర్పి'నై చినది,) 

కాంతుడు (పవాసనునుండి రాయగా కొంత ఈ యీవిధముల 

ర్మాతీ సురత క్రీడలం 'బేలుదును గాక యను తలపోంతలతో పగ శెల్ల( 

గడపి రాత్రి పడక టిల్లు సొచ్చి నంట మూర్చ పరిజనులు నాయకుని నానా 

విధసమాభారము అడుగుచు ఎంత సేపటికిని వదలక యుండంగా రతిక్షై 

యువ్విళ్టూరుచున్న చై తన్ను ఏదో కుట్టిన దని పలికి తత్తజపుటడుగు లిడి 
శ్లీర్ణచెటంగు జాడించి దీఫన్సును ఆర్చి వారిని తొలంగించుకొ న్నది, ఆనుట, 
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ఆవ ॥ కచే ర్వాక్యమ్ - ఆయాత ఇతీ॥ దయితే (పియె _ ఆయా తే 

ఆగే సతి - చేశా నరా దితి శేషః _ మనోరథళ తే _ మళానోరథాణాం 

సజ్బు_.ల్వానాం. - శ్రతౌని బహూని - తే = డిలానం దివిసం . కథంచి 

తృ్చృూచ్చేణ - సీతా అతీవావహ్య - వాసగృవాం శేళీభవనం - గత్వా 

(పాహ్య - జతే వివేకళూన్యే - పరిజనె పరిచారకనగేలా _ దీఘాజా 

మాయతాం - కథాం వాక్య పబన్ధం జ్ర కుర్వతి విదథతి సతీ_రతీకౌతరేణ 

రతొ విషయే - కొతర మధీరం-తేన "కాలవిలమృ నాసహిష్టు సేత్యథభలాః సా 

మనసా వృాదయేన _ ఉపలకీతయా . తన్వగ్గ్యా క న్లయా_దష్టా న్నీతి 

యేన "కే నావీజ ను నేతి శేషః _ సత్వేరపదం ససంభమవచనం - యథా 

భవతీ తథా ఆభిధాయ వ్యానాత్య..-ఏ నామ్మక ౦ ఇూమవసన౦-వ్యాధూయ 

'సంవీజ్య షై 'ప్రగీపో దీపకళమం కొ నిం - క్త్ర; (పాపీత ఇతి సంబస్థక, ఆభ్ 

(పాయో వ్య ఏవ, కు త్సుక్ళం నామ సంచారీ భావః, నాయికా స్వీ 

యా (పగల్ళా చ, 'నాయకో2.నుకూల$, పవాసాన_స్హర సమ్మగ ళ్ళ 

బోర, అత్ నవముజాగర 8 యు డ్ర్ రలంశకారః, 
చాకు 

(00 
భి ar. 

క్రింది 

రోహన్తా (ప్రథమం మమో రసి తవ (ప్రాప్తా వివృద్ధిం స్తనౌ, 
జ న్ త 

సల్లాపా _న్తవ వాక్యభ జ్లీమిళనా న్మాగ్గ రం పరం త్యాజితాః, 

థా(గ్రీకణ్ఞ వుపొన్య చఛొహులతి కె కళ త వాసి తె 

నిదా౯ాతీణ్య కరోమి కిన్ను విశిఖా౭_ప్యేపా న పన్థా_స్తవ,ళో౭ 

తొలత ననుర కుడ పీమ్మట వదలిన నాయకుని సామాన్య నాయిక 

చప్పర మాడుట, _క్టనొ (ప్రథమం మమ ఉరసి రోవానా (సనా తవ 

(ఈరనీ) నృద్ధిం (పొహ్తాజ(నా) స్తనములు తొలుత నాజొమ్లున ముొులచుచు 

(అనంతరము సీటోమ్మున ఇంఫును పొందినవి సల్లాపొః తేవ వాక్య భజ్జీ 

మిళనాత్ పరం బూ ర్ట త్యాజితాః=( నా) మాటలు 
నీ మాటల రీతితోడి 
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వాడిక చేత మిక్కిలి గోలతనమును వదలునట్లు చేయంబడినవ్వి బాహు లతి'ే 

ధాత్రీ కబ్ధమ్ అపాస్య తవ కల్లే ఆప్టులే = (నా) భుజ వల్గులు దాది 

మెడను వదలి నీ మిడ మంగు అంటింప(బడీనక్కి (పౌ నిగాతీణ్య జో 

(కీయ్స చొంగ మోటమి 'లేనివాండా, ఏషా విశిఖా తవ సనా ఆపి న = 

ఈ రాజమాగ్లము నీక (ఇపుడు) దారి యనియు “కొర్కు కిం కరోమి ౫ 

చేను ఏమి చేయుదును ! 

నీను నాబాల్యమునండియే నిన్ను అత్యంతము వలచితిన్సి నములు 

ఫొటమరింపం దొడంగినప్పటినుండి సిభొమ్మున నే యుంటిని నీతోడి 

యు క్లీపత్యు కులచే మాటల చేలతనమును తలంగీతిన్తి దాది మెడనున్న నా 

బాహువులను తివిచి నీ మెడఢోం దుంచితిని, నీవు ఆ యినుర క్రి యెల్లను 

మజచి యిప్పుడు ఈదారిని పోవుట సయితము మానితీవి, నా యదృష్ట 

మట్టిది; చే నేమి సేయుదును! --అనుట, 

“కోహూనా ఆను శతృ పత్యయ'స్వార స్యము సులచియం మొలవక 

ముందే అనుట; “నీట్ొమ్మునం "జరిగినవి అనుటవే నాకు జవ్వనము నిండు 

వఅకు నీకును అవలఫు ఉంటె నని భా, “దాది మెడనుండి యనుటచే ఆతీ ' 

బాల్యము నుండీ యనియు, అన్యపురుషుని ఎబజుంగనితటి ననియు భౌ, “న 

పస్థాలో ఇత్యొదిచే ఒక మాటు విజయంచేనీ యన్నుగహీంపుగు, అనుట, 

ఆన 1 వూర్వం కృతపరిచయాతిళయేన నాయ"కేన పళ్ళా త్పరిత్యక 

నాయికొ స్వవాటికౌయాం యదృ్భణబ్బ్భాగకం నాయకం ద్భస్ట్వా త ముపా 

అభ తే _ రోవా న్నా వితి 1 (పథమం నుసోరసీ = రోహాన్తా వుద్భవన్సా జు 

_స్టనొ త వోరనీ వృదిం - (పాస్తా గతౌ_నును - సల్లాపా స్పంభామణాని... 

తవ - వాక్యభబ్దీమిళ నాజల్ చాక్యరీతి (శ్రవణాశ్ _పర ముత్యం .. మా థం 

మూఢతౌం . త్యాబితాః విమోచితాః - మను బాహాంలతి"కీ - ఛా శ్రీకజ్ఞం 

ఉపమొతృకస్థి = మపాన్య విహాయ . తేన కే అ ఆసజ్జి తే ఆసజ్ఞం (ప్రాపీ 

చే. ఉం నిదాకాతీణ్య దాకీ ణ్యరపిత-దాకీణ్యం నామ పరచిత్తాను 
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వరకానం - ఏషా విశిఖా ర థ్యాప్ = తవ = హా మొగోజా - న భవతీ _ 

ఏవం సతి-కి న్ను కరోమి కిం కతకాన్యం న పృచ్చ్బామిి భవన్షం కి మపొ 

అభ ఇ త్యథ౯ః. ఆత్ర నాయికా సాధారణీ, సోపాలమ్మవచనం ననుకా, 

అశేపోజ.లంకోరః, ఛా 

చతుకపీత్యా నివణ్ణా మనసి, పరిచయా 
చ్చి న్య్యమానేఒభ్యుపాయే, 

యాతే రాళ వివృద్ధిం, (ప్రవినరతి గిరాం 

వి స్తే దూతలికాయాః, 

అస్తాం దూరే స తావ తృరభనదయి తా 
లిజ్ఞనానన్ల లాభ, 

_న్త చేహోపా_న్తరథ్యాభంముణ మపి పరాం 
నివృకాతిం నంతనోతి, భారా 

చతుః ప్రీత్యా నుననీ నిషుక్లో (సతీ) = చూపు మక్కవచేతను 

మనస్సు తణలుకొన్నది (కౌ, పరిచయాత్ అభ్యుపాయే చిన్యమానే 

(సత) = మౌటికిం దలపోయుాటవలన కూడిక కు ఉపాయము అలో చింప్య 

బడుచుండంగా రాగ ఖత్భది9 యాతే (సతి) = అనురాగము పెంపును 

పొందినది (కొంగ్యా దూతీకౌయాః గిరాం విస్తేే (ప్రవిసరతి (సతీ) = 

క5ఈ5ం చనగ “లెయుక్క మాటల 'సమూవామాు వ్యాసించుచుండం గా, సరభన 

దయితా ఆలిజ్జన ఆనస్స లాభః యః సః శావత్ దూరే అస్తామ్=ఐవార్జ ము 

తోడి (పియయొక్క_ కాంగిలింతచేతి యాహ్లాడ (ప్రా ప్లీ ఏదో ఆది దూరమున 
నుండులగాక (చానిమాట అటుండ నీ, తత్ గేనా ఉపాన్ద ర్యా భమ 

ణమ్ అనీ పరాం నిర్వ తిం సంతనోతి = అకొంతయుక్క. యింటి చెంగటి 

ెద్దవీథిలో సంచారము సయితము మిక్కుటమైన యానందమును కలి 

గీంచుచున్న ది, 

19 
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చతుఃప్రీతి మనస్స క్రి ఉఊపాయా"న్వేవణనూ, రాగవృద్ధి యు సంప 

న్నములె దూత్యము జరుణచ ండయగ్యా ఆకెంతయుక్క.. పాంచ్ కలిగ 

నంతట ఆయానంద మెడి దో ఇప్ప నలవి "గాదు సరియీ గచ్యా తద్దృవాసంగ 

తరథ్యాసంారము సయితము మిక్కుటమైన యానందమును క లుగంజేయు 

చున్నది,--- అనుట, 

అవ ॥ నాయకః అనుభూ తాథఇాస్య రకా జ్ఞాతకుతూహాల స్స 

సవాచర మావా - చతు రితీ ॥ చతుః (ప్రీత్యా - మననీ చిత్తే _ నిషళ్ణై 

సతీ నివిస్టే సతీ ఆసౌ స తీ త్యథకః - పరిచయా దభ్యాసా న్ముహుముళా 

హు స్వగణా దిత్యస్థః- ఆభ్యుసా యే ప్రా ఫ్లు్యుపాయే ఎ చి సమౌ "నే సతి 

విచార్యమా ణే సతి _ తతః - రాగే (ని! - వివృగ్ధి మతిశయం - (ప్రా 

సతీ తతో - దూలీకౌయా స్సణఖ్బారకాయాః _ రాం వాభాం - విస్టరే 

(ప్రపళ్ళో - (ప్రవిసరతీ వ్యా సీయమాకో సతి _ యః _ 'సరభసదయితాలిజ్ఞ'నా 

నస్ష లాభః సత్వర! పీయాపఠిరమ్మాహ్లాద ప్రా ఫ్లీ - భళావలీ స తౌన ద్లూశే. 

అస్తాం తీస్టతు = తస్య మహిమొ వణకాయితు మళక్య ఇ త్యథజా౭ఒకీం తుం 

తర్దేపహోపాన్ల రథ్యాభమణ మపి నాయికా గృహా సమోపవీథీపర్యటన మపీ- 

పరాం నివృకాతిమ్ అత్య న్ మౌనస్టం - నంఠనోతి విదధా - తీతి సం టస్థః, 

అత్ర స్మృతి ర్నామ 'సళఖ్బారీ భావః. నాయికౌ పరకీయా. ఆన్గోపత్నేప 

ధూపం ళృజ్షారి నమకా, అతిశయో _ రఅలంకోరః, తర 

' కరకినలయం ధూత్యా[ భూత్యా విలమ్బిత వెంఖలా 

శ్రీపతి సుమునోమాలాశేవం (ప్రదీపశిఖాం (పతి; 

స్టగయతి ముహు పత్యు నేజా(తే వివాన్య నమాకులా 

సురతవిరతౌ, రమ్యం తన్వీ పునకి ఫున రీత్యు తే, రోన్ 

ర'తాంతనగ్న నాయి కౌలజ్ఞా'కొర్యువగ్గ నము,-ాసురత విగరతా తన్వీ 

విలమ్నిత మేఖలా సమాకులా (సతీ) = సంభో గాంతమున నాయిక (పాద 
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ములకు) తగోలుకొన్న "వెొంలనూలుగల నై తొట్రుపాటున, (పడీప శిఖాం 

(పతి కర కిసలయం ధూత్వా ధూత్వా సుమునో మాలా శేషం &పలి=దీప 

జాల మందికీ కేలు. జిగురును వీచి వీచి వూ దండయొక్క_ మిగత (భాగ 

మూ ను విసరివై చుచున్నద్వి వివాస్య ముహుః పత్యుః శే స్థగయలీ=నవ్వి 

సారెకు దయితుని కన్నులను మూయుచున్నది, రమ్యం పునః పునః ఈక్యు తే 

=నునోవారముగా మొటి మాటిీకిని (అతనిచ్రే చూడంబడుచున్న ది, 

రతాంతమందు నగ్నయయి యున్న నాయకసాదములలో మొల 

నూలు తగలుకొని దయితుని కంటియెధుటనుండి చీరకట్ట-కొనుటకై. ఆవలికి 

పోనీయక యుండగా -వీకాకు పడినదై, దీపము నార్చినచో తననగ్నత 

యతనికిం గానరాకుండు నని దీపమును చేతితో విసరి అది యాజమిచే సుర 

తగమగ్గ నష్టావళిష్ట్ర మయిన ఫూదండతునియను దీపము పే విసరినది, దానను 

ఆది యాజమిచే ఆతనికన్నులు మూయందొడంగినది, ఆతండు ఆమె చేయి 

సడలినప్పు "డెల్ల ఆరనుణీయతన్లు మరల మరలం గాచుచుం డెను, అనుట, 

అవ ॥ కవే ర్వాళ్యమ్ - కిసలయ మితీ ॥ నురతనిరతౌ  సంభో 

గానే = విలమ్బిఠక మెఖలా లగ్నరళ నా - పాదయో రితీ శేవః = తస్వీ 

"కానా - సమౌకుల్లా సం్టభాన్తా సతీ _ డీపనిర్వాణాథజాం = కరకిసలయం 

పాణిపల్సవం = ధూత్యాఘాత్వా వా్థధూయ వ్యాధూయ - విఫలయత్నా 

సతీ - దీప శిఖాం (పతి డీపజ్యాలా ముద్దిళ్య - సుమనో మాలాశేషం ప్రప్స 

దామచ్చేదం - సంభోగపరిమదకావిభిన్ని శిహైంళ మి త్యథఃణాః - శీపతి 

(పేరయతి - వివాస్య సీతం కృత్వా - ముహుముకాహు౩ పునఃపునః = 

సత్య చేశే జ టై యతి ఆచ్చాదయతీ = రమ్యం మనోరమం - యా 

భవతి తథా పునఃఫున - ర్ముహుర్ముహుః - ఈక్యుతే విలోక్యతే _ (సీయే 

శతి శేవః ఇతీ సంబగ్ధః, “విల మిత మేఖ లే” త్య నేన పురుపాయిత సమో 

గా నే మేఖలాసంచానితదరణ త్వా దపసతుకా మళ శేతి నూచ్య తె, దీప 

శిఖాం (పతి మాలాం మీఫతీి త్యనేన “పత్యు శ్నశే స్థగయతీ? త్యనేన 
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చ (పీయనిరీక్న 'ణేన చ లజ్జా వ్యాక లేలీ నూచ్య తే, అతడా నామ 

స్వారీ భావః, నాయికా స్వీయా మహ్య చ నాయకో౭..ను కూల, 

చేహ్టైకృతం హాస్యళ్ళళ్టారి నమజా, జాతి రలంకొర;, రాక్ 

పరాచీ కో పేనస్ఫుటకపటని_దాముకుళి తా. 

(పవి ఇ్యా జనాజ్ఞం (ప్రణయిని వరీరమ్న చతు రె 

శనై సీ౯వీబన్ధం. స్పృశతి నభ యవ్యాకులకరం 

విభ_త్తె నజ్కోచగ్ల వీిశి మవలగ్న్మం పర తనుః, నోం 

కో జీన పరా-చీ స్ఫుట కపట స ముకుళితా వర తనుః = ఆలు 

కవేత “పడ సొంగంబయి స్పష్టమయిన "పరా'స స్రీ నిదుర చే (క నులు మూసీ 

కొన్న (ఈ ర్రమళరీర) సుందరి అగ్లేన అజ్బం (ప్రవిశ్య = అవయనుచే అన 

యవమందు [ప్రవేశించి (ఒకయవయములోనికి ఇంకొక యవయవమును 

ముణించి, పరీరమ్మ చతుకే (ప్రణయిని నీవీబన్ధం సభయవ్యాకులక రం 

శనెః స్పృళతీ (సతి) ఇ ఆలింగనమందు నిప్రణుండయిన యనుర క్తుండు 

పోశముడిని భయముచే వణణశోచున్న చేయి॥ లుగునట్టుగా మల్లన తాయ 
చుండగా అవలగ్నం సంకోచ గ్లపితేం విధ కే సడుమును అక్కలిం 

చుటచేక సన్నగిల్లిన దానిని గాచేయుచున్నది, 

నాయిక అలుకచే “పెడమొగం బయి ముణుంచుకొని పరున్న'ై 

నాయకుడు నీవిని వదలింపం జేయ యుంపంలగా సంభోగ గేచ్చగలదై 

కడుపును అక్క_ళించి నీవికను నులువు గా వదలునట్టు చేనీనది,..- అనుట, 

అవ ॥ కవే ర్వాక్యం - పరా చీతీ ॥ కోపేన (ప్రణయకోపేన - 

పరా-వీ పరాజ్ఞఖీ - స్పుటక పట నిదాముకుళితా.. క పెటన కృతా నిదా- 

న్యుటావ్యక్తా = త ఛ్యవ (పతిభాసమా సనేత్యథకః - సొ వ సొ 

నిదా చ తయా _ ముకుళిళా నిమాలితామ్నీ సతి _ వరతను _స్పన్వీ - 
అజ్లేన గాంలేణ అబ్దం స్వస్య గాత్రం ఖై (పవిళ్య ఆసాద్య జా పరీరమ్మ 
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చతు శే ఆలిబ్దన చతుకే = (పణయిని = సీవీబస్ధంవ స్త్ర గ నిం-సభయబ్యాకుల 

కరం _ సభయో భయసహీతః - వ్యాకుల _స్టరళః = కరో యస్మి స్క 

మజణిత త్రథో క్షం - శనై మకాస్టం - న్పృళతి సతి - అవలగ్నం 

మధ్యం ఆ నజో_చగ్గ పితనొ అ_నరాక షకాణ క శిజాతం-విధ లే కరో తీతి 

సమ్మద్ధ$ః అత్ర కపటన్ని దయా అవలగ్న'సజో్కచేన చ నాయికౌయా 

విరవిసహిహుత్వం వ్యజ్య తే, కుత్సుక గి నామ 'సళ్బ్యూరీ భావః, అత్ర 

నాయిక స్వీయా మధ్యా స్వాధీన పతికొా చ,  నాయకోఒనుకూల:, 

సమ్మ్చోగళ్ళడ్గ్లారః, అక కె శికీనృ శే రజ్బం నమజాగభళకాం, యు శీ 

రలం'కోరః, ౯ం 

అదృష్టీపసరా క్ని)యస్య పదవీ 
ముద్వీత్ష్యు నిర్విణ్ణయా 

వి(ళా న్తేషు పథి ప్వహః పరిణతె, 

గతే సం సశుచా గృహం (పతి పదం 

పాన సీ యాజఒసి కొ ఊకో 
4) — ల 

మాభూా దాగత ఇ త్యమస్షప త్ర 

గ్రీవం ఫున ర్వీవీతమ్, నాం 

(ప్రయోగవ్యత్యయము,--) ఆ దృష్టి 'ప్రసరాత్ (పియస్య పదవీమ్ 

ఈద్వీత్యు నిశ్విళ్షయా = చూపు నిగుడు వజకును (పీయుని దారిని ఎదురు 

నూచి విసిగినటై , అహః పరిణతౌ ధ్వాే సముత్సర్పతి పథిషము విశ్రా 

“నెషు = పగటియొక్క ఆంతమందు చీకటి వ్యాసించుచుండ౯గా చారులు 

మాటునుణీ గిన వికౌంయగ్కా సకుజబా పాన శ్రీయా గృహం ప్రతి. ఏక రి 

పదం గత్వా = దుఃఖముతోం గూడుకొన్నదై న (పోసితుని భార్య ఇంటి 
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వె ఫు ఒక యడుగు నడిచి, అన్నీ కతే ఆగతః మాభూత్ ఇరీ = ఈ 

నిముసమున వచ్చినవాండు కొం డాయెను ఆని, అమన వళిత్ర (గీవం పున; 

వీక్షీతమ్=వడిగా (తిప్పంబడిన మెడ గలుగునట్లు వెండియు చూచినది, 

నాయిక (పోషితుని పతిని పగలు చూపుమేరవజఅకు అతండు రాగల 

చారిలో ఎదురునూచుచుండి (పొద్దు (గుంకి ఛీశట్టు వ్యాపించి దారులు 

మొటుముణింగిన యనంతరము ఇంటీివై ప్ర మజులినన్వై ఒక యడు గిడి ఇప్ప 

డైన వచ్చుచున్నాం జేమో యని చెనుకటే తిరిగి చూచుచున్నది,- 

అనుట, ఇందువలన ఆసుయొక్కా యనురొగనువా శ్రే వము తెలియుచున్నది, 

అన ॥ కవే ర్వాక్యం - ఆద్భ సతి I ఆద్భస్వి పసరాత్ దృష్టి 

సళ్బూరావధి - (వ్రీియస్య వరల్ణిభస్య పదవీం మొగజా - ముద్వీత్యు అవ 

లోక్య  నిర్విగ్గాయా ఖిన్నయా - (వ్రీయస్యా నాగము నే నేతి శేపః-అవా; 

పరిణత దినసావసానే - ధ్యా చే తమనీ .. 'సముత్సర్చతి (పసరతి సతీ = 

పథిషు మాగేకాము - విశాస్తేషు విరతేషు సత్ఫు - గతాగత ళూన్యేప్వి 

త్యథజః - సకుభా సఖేదయా - పాన శ్రీయా - పాస్ధస్య (ప్రోషితస్య - 

శ్రీ వనిశా-కయా-గృవాం ప్రతి గృవా ముద్దిళ్యో - ఏకం పదం - గత్వా 

వి కస్య - అన్మీకా కణే తత్కాాల ఏవ-అగతో-మొ భూ దితి-వీయ ఇతి 

శేషః-భక్ర మా ఇతి నిపేధీ నిఫాతః న మౌజ్ . మాజితీ చల్ “మాజీ 

లు జీితీ ఆశీః (పయుజ్య'తె-సా త్వత న యుక్తా-కాఠురి త్యనుస'స్టేయః - 

అమస్షవళిత[గీవం శీ ఘనివతికాత క స్థరం యథా తథా - పున ర్వీతీతం పున 

ర్విలోకిత మితి *మ్మన్థః, “అనీ కొతణీ మా౭భూ చాగతి ఇతి పునర్వీక్న 

తేన జౌత్సుక్యౌతిళయ నర్ఫూ-చితః, నాయికా స్వీయా, మధ్యా చ కిం 

చ (ప్రోషితభ ర్హృకా చ, “బేశానరగనతి కాస్త ఖిన్నా (పోషిత 

భర్తృ ళా ఇతి లవణాల్, నాయకో౬నుకూఅక, (ప్రవాసవిప్రలమ్మ 

కృజ్ణారః. ఆత్ర చేస్టోళ తం ళృజ్షారి సజ్జేచబ్భారూపం 'నమకా, జాతి 

రలం"కోరః, ౯౧ 



అమరు కావ్యమ్, 151 

'జీశె రన్సరితా, శతె శ్చ సరితా ముర్వీభృ తాం, కాననై ; 

ర్య క్నే నాపి న యాతి లోచనపథం, కా _న్తేతి జాన న్నటి 

ఉద్దీ)వ శ్చరణాగరుద్భ వసుధకి ప్రోళ్ళ జు సాే దృశే” 

తా మాళాం పిక న్త ఛైవకి మపి ధ్యాయ న్ముహు పీకాశు తె, 

కావా = వయ్య చథేః సరితాం ఊర్వీభృతాం చ శతైః కౌననైః 
(చ) ఆన్లరికౌ ౫ నాళ్ళ చేతను నదుల(య్గ) కొండల(యు, నూర్ష చేతను 

ఆడవులచేఠను ఎడముగలద్కి యత్నేన అసి లోచన పథం న యాతీ = 

కడంకచేత నయినను కంటిచారిలోపడదుు ఇతి జానకా అవీ పథికః = 

ఇట్లని ఎజుగువాం డయ్యును (పోషితుండు, ఉత్ (గీవః చరణ అ౫ రుద్ధ 

వసుధ ః 'సకొ=ఏ త్తీయిడిన ఇడగలవాండును అడుగుల కొనచే (రక 

బడిన నేలగలవాండును అయి, సృవా అసె దృశ పోన్ట్ఫృజ్య తథా 

ఏవ కీమ్ అసిధ్యాయకా = కన్నీళ్ళ తోడి కన్నులను తుడుచుకొని అశ్లు 

ఏమా తలపోయుచ్చు తామ్ ఆశాం ముహుః, విశ తె=ఆ (కాంతయుండు) 

దిక్కును మాటిమాటికి చూచుచు న్నాండు, 

అనగా పోహితుండు తనకు తనభార్యకును నడమ దేళము లు 

నూర్చ కొలంది ఏళ్లు కొండలును అసేకొరణ్యములును అడ్డ మన్నవనియు, 

ఎప్పాటను కంటికి అగపడదనియా ఎటింగియ్కు నేలమోంద పాద్మాగము 

లూని నిక్కి. మెడ యొ లీ కన్నులలోని బాన్బములను తుడిచివై చుకొని 

ఏమేమో తలపోయుచు ఆకౌంతయుండుదిక్క_ను కౌంచుచున్నాండు, 

అవ ॥ కవే ర్వాక్యమ్ - జీకై ఈతి ॥ దేకై ర్విషమై - స్పరితాం 

నదీనాం - ఉర్వీభృ తాం పర్వతానాం -చ_శళోతె స్పమ్యూయహైోః కౌననై 

రరమై ర-క్చ-అ_న్షరితా వ్యవహితా-కాన్హా (వీయా-య ల్నే నాపి ఉపాయే 

నావీ = లోచనపథం దృష్టిమాగజాం - న యాతి న ప్రాష్నో.కీతి-జాన 

న్నీ పథికః (పోషితః = ఈద్దీ)వః ఉన్న మితక స్థరో-భూ త్వా - చరణా[గ 
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రుద్ధవసుధః పాదా(గావస్షస్థభూమి స్సక - సా(సే see - దృకా 

శే శా (పోన్టృజ్య పరిమృుజ్య - తశ్రైవ తథాభూత ఏవ - కిమపీ _ 

ధ్యా యక చినయక = తొ మాకొం యత్ర (వీణా సీతా తా. మాళశాం 

దిళం - ముహుః పునః పున - ర్వీత, తె పళ్య తీతి సంబన్ధః* వ్య క్ష ఏ వాళి 

(ప్రాయః, బొత్ఫ్సుక్ళ్యం నామ సహ్లారీ భావః, జాతి రలంకోరః, ౯౨ 

ae en wun 

స్విన్నం కేన ముఖం? దివాకరకనై. స్పై రాగిణీ లోచనే! 

రోషూ _తృద్వచనోదితా, ది ౫ ళితా సీలాలకా*+ వాయునా, 

(భష్ట్యం కుజ్కువు! ము _త్రరీయక పణా. త్ల్క-నాని? గ త్యాగ తే, 

ర్ట కంత త్సకలం; కి ముత్ర వద ఫస దూతి తత స్యాధశే, 

నాయి కౌదుప్ల దూలీకల యొక్క... ఉఊ_కపత్యు కలం, .-- "నాయక", 

(హి) దూతి తే ముఖం కేన న్విన్నమ్ ఆ (మీసీ) కుట్టనీ నీ “మంగను ఏల 
చమర్చినదిీ దూతీ,._ దివాకర కై 8=నూర్య కిరణముల చేత, నాయిక, 

లోచనే రాగిణీ (కెన్స = (నీ) కన్నులు ఎజుఫుగలని (ఎజుసెక్కి 

యున్నవి) (ఏల)కి దూతి...తన్ వచన ఉదితాగ్ రోసాగ్ ఇ అకని 
మాొటవలన జనించిన కోపముచేత, నాయిక,---నీల అలకోః పీలుళితాః = 

నల్లని ముంగురులు శీయగియున్న వి (ఏల)? దూతీ, =. వాయు 'నా= గాలి చేత, 

నాయిక, - కుజ్బు_మం 'భస్ట్రమ్ = కోంకును జాటినది (ఏల | ¥ దూతీ, = 

ఊ'త్తరీయ కవణాత్ = పయ్యెదయుక్కు. యొరయికవలన, నాయిక, 

క్లాన్తా ఆని- బడలినదాన వయితివి (ఏల ? దూతి,..-గతి అగవైః * యా 

తఈయారతణా లచేత. నాయిక-తగ్ సకణం యు క్షమ్ అధ శే తతస్య 

కిమ్ అక వద=ఆది యొల్ల ను సరియే (గాన్ని మోవియందు కౌటునకో ఏమి 
(శౌరణను)ు ఈవిషయమనున( జెస్పముం 
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నీవు నీయందలి యితేరసంభోగ చివ్నాములను ఎట్లు అపలపీంచినను 

నీ మోవికాటులు నాకు దోహిణి వై నానాయకునితో నీవు పొందినపాందును 

బయలు వెట్టుచున్నవి నుమా అని డెప్పరము ఊఉ _త్హరార్ణయున అభి పాయము, 
€ అంటి థి 

అవ ॥ నాయక మొ సేతుం (ేషితాయాః లక్యుమాణసమ్మోగ 

చీహన్నియాః దూతి కొయా;ః నాయి కౌయాళ్చ (ప్రళ్ళ్నో త్తరరూపా వాక్య 

మాలా-స్వీన్న మితి! పూ దూతి తవ ముఖం కేన కారణేన - స్వీన్నం 

స్వేదయు క్షం-ఆయం నాయికెయాః (పళ్నః_దివాకరక రై న్ఫూ్యోకిరణై క్రీ 

స్విన్న మితి దూత్యా ఊత్తరం-తే తవ-లోచనె_ రాగిణీ గ్నక్షే _ కేన కార 

ణేన - అయం నాయికౌ సళ్ళ ః జా తద్వ-చనోదితాత్ ఎం తస్య ధూతజాస్య న్ 

వచనం వాక్యం స్ట త స్త్థాదుదికః ఉద్భూతః ఎ తస్యా - (దోషా త్మో_పాత్ = 

ర-కే = ఇ తు త్తరం దత్తం = నీలాల కె విలుళితాః చ్యాకులి త౭-అయం 

('పశ్నుః-వాయు నా విలుళితా ఇ తు త్తరం _ కుజ్బు_మం కౌక్తీ రం-"కీన - 

(ష్టం విగళితమ్- అయం (పళ్నః.ఊ త్తరీ ను కపుణాత్ సంవ్యాన ఘహపకా 

అాత్ (భస్ర్ర-మిద మా _క్రేరం - యేన - కైన్లాసీ తాన్గాని-అయం (ప్రశ్నః. 

గ త్యాగ న్న గమనాగ నునై 8_క్లౌ నాన్ త్యుత్తరం - హే దూరి -త త్స 

కలం త్వయా యదుక్తంత త్సకలం-యు క్త ముపన్నకొ - అధే - శత 

స్య వణస్య _ కిం కౌరణమ్-ఆ (తానీకా (వ శ్నే-వద బ్రూహి - ఊర్తర 

మితీ శేషః, ఇతి సంబస్థః, బత వ 'కేత్య నేన త్వయా వై దధ్ధ్యా త్సర్వం 

సమ్మగ చిన్నా మపహ్నుతం అధంకత్నతం కథ మపహర్నాయతే ఇ త్యయ 

నుథోజా2._న గమ్య లే, నాయి కె స్వీయా (పగ ల్భా చ, నాయక శర 84 

వ్మిపలమ్మళ ఎదర క్త క్ 

చత 

క థినహృదయే ముజ్బు (భా _న్తిం వ్యళకళథాశ్రయాం 

సిశునవచ వై న౯ఖ నేతుం న యుక్తం మముం జనమ్ 

20 
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కి మివ మథవా నతెక్టం ముగా a యూద్య వినిశ్చితం! 

య దభిరుచితంతె నై కళ్యా (ప్రయ సుఖమాన్య తామ్, 

నాయకుండు నాయికి ను అలుక తీర్చుట. ---క తినప్పాద య్ వ్యశీక 

కథా ఆశ్రయాం ఖొన్తిం మజ = అరుషమణయిన మనస్సుగల దానా కల్ల 

మాటలు అధాకముగాం గల న (భ్రనును ఖిడువును పీశున వచనైః 

ఇమం జనం దుఃఖం జేతు0 యు క్లోన్ న ..కొంటజెములు ఇెప్పువారిమాటల 

చేళ ఈజనుని (నన్ననుట) వగుపొందించుట తీగ వుగాగ్యు అథవా ము గే 

త్వయా అభ్య ఇదం సత్యం నిశ్చితం కమ=అట్లు గాడని (ఓ) శౌలియని దానా 

సీహేత ఇఫుడు ఇది నిజమని నిళ్చయిం స యుడిన దొ, (టయ య్ అభ్గరుచితం 

తగ్ మే కృత్వా సుఖమ్ ఆస్య తామ్. కొంనా ఏది (నీళు ఇష్టమో దానిని 

నాకు చేసీ హాయిగా (హవ్యం ఉంగా యు, 

ఖలులకల్ల లు నమ్మి జే నపర'ధి నని నీను (భవమపడియు న్నావు, చీ 

"నంత బతీమాలినను నినునస్బు కరయకున్నది, ఇట్ల 'జీనితస్వృలు 'మోపీ నన్ను 

'ఖీద పెట్టాట కకర నాయముగాగు,. మటియు బాగి గొండెమే నిజమని నీవు 

నిళ్చయించుకొంటి వేవి సిక నోంచిన దండన నాకు చేసీ సుఖముగా 

నుండుము, Er 

అవ॥ నాయకో నాయికాం సొ న్ల్టయ న్నాసా - కఠినవ్భాదయ 

ఇతీ ॥ కఠినద్భాదయే నిస్టురచి శే - వ్యభలీకకథాశ్రయాం - వ్యళీక కథా 

మిథ్యా వచనా- న్యా శ్రయా౭.ధికరణం - యస్యా స్పా తథో కా తాం - 

(థొ _న్లిం మిథ్యానుతిం - ముఖ్బు త్యబజ-పీకునవచ నై దుకాజకాన భాపి గే = 

రినుం జనం మొ మీ త్యథకః-దుఃఖం జీనుం. కైళం (ప్రాపయితుం - స 

యు క్షం నాహజాం-అథవా హూ = ముద్ద గూడే - త్వయా = అద్య ఇదా 

నీమ్-ఇదం |పక్ళతం కమళా-సత్యం యథా భవతి తథా - వినిశ్చితం కిం 

నిజీకాతం కిం - కింళ జః (ప్రశ్నే ఖా (ప్రియేంయ దభిరుచితం య దిస్ట్రం- 

త్ర. bY; నుమంక్చృ త్వా విధాయ - సుఖం యథా భవతి తథా = అస్యతాం 
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స్థీయతా - మితి అంట! వకసన దా మ్య ణి త్యామ,న్హ ఇజాహు 

సన (క మేణ సా _న్ల్టనాత్ దైన్యం నూచ్య తే, ఆత్ర నాయికా స్వీ 

య్యా మధ్యా చ, నాయక శృఠః,  ఈహ్యాలా మానకృతో వ్మిప్రలమ్మ 

శృజ్ణారః, సోపాలమ్మవచ నం నమ౯ా, ఆశేపోజ_లఅంకౌరః, ౯ 

మెం తామూ సక జా 

(భూభేవో గుణితె శ్చారం, నయనయా రభ ఫ్ న మూమిోలనం, 

రోద్ధుం కికీత వగాదరేణ హసితం, మానే౬భి యోగః కృతః, 

ఛై ై ర్యం కతుక౯ా మపి స్థిరీకృతి మిడం చేత$ కథంచి న్శ యా, 

బద్ధ మానపర్మిగ హె పరికర, స్పిద్ధి స్తు స్తు దై "వే స్థితా ౯౫ 

వలియుస దేంయు ప కౌరము మౌనము త నా 

యిక యాచెలితో చెప్పుట --- (ప్ర. వ్యః-) మయా (భ్రూ 'భేదః చిరం 

గుణితః= నేను బొమలు ముడుచుటను దీసి కౌలము ఆవ _ర్జించితీని (ఇఅల 

చాటుచేసీకొంటిని, నయనయోః నిమిలనమ్ అభ్య మ్ = కనఅను మూ 

యాట (అనాదరణగా చూదుటను) 'శేర్చుకొంటిన్తి ఆదరెణ పానీఠం 

రోదుం శితీతహొజ పీతీచే (కలిగడ నభ్య్వును అణంచుకొనుటను నేర్చు 

కొంటిని చూసె అఫీయోగః కృతః=మాటలాడవియందు ఆను చేసితిని 

(వహించితీని, ఇదం చేతః ఆపి భైెర్యం కర్తుం స్ట్రీ కృతమ్ =ఈమనస్సును 

సయితము దిట్టతనమాును వహించుటకు దృఢ భపజీచితీని, ఏవం మాన పరి 

గె కథక్ పరికరః బద్ధః = ఈతీర్తున కోపము చాల్పుటకు ఎట్లో 

నడికట్లు కట్టితిని (జతనప పడియున్నా ననుట), నీద్ధిః తు హైవే స్టీతాజ నజ 

జేలుట యన్ననో అదృష్ట్రనులో నున్నది, 

యుపదేళనమాప్రకౌరము మానము వహీంప సర్వసన్నావా మొన 

ర్చుకొని యున్నానుగాని ఆతనిం గనలూ మాన నున్నమాట నమజచి తద్వ 

శవర్షిని నై మెలంగుదు నని నాకు భయ మగుచున్నది, అనుట, 
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అవ॥ మొనపర్శిగ హాయ సఖ్య (సోత్సాహి తా నాయిక తాం 

(ప్రత్యాహ-త్రూ ఇ జలి॥ భ్రూ ఇదో .భూభబ్బ-శ్చిగం-గుణిత ఆమ్న్మాతః = 

నయనయో -నేజాత్రయోః ఆమోలన మిషమ్మె కళ నం అ నాదరదృష్టి రిత్య 

భలాః, అభ్య స్ట బూవరీకాతం - ఆద ేణ ప్రీత్యా - జూణశుమోనం...పహానీతం 

నీ త-రోద్దుం నివారయితుం - శితీతం కల్పితం - దూ చే ఆభాష క = అభి 

యాః ఆస్టా-కృతః (పవతిజాతేః = ఇదం జేగో2_సీ Kk ర్యం కతుళాం 

భి ర్యశరణాయ - స్టిరీక లేం స్థగత్వం నీతమ్-ఏవం మణగ"-మోనపరి[గ్ర హె 

కోపగవాణే - పరికరః సామ్మగీ - కథంచి తృృచ్చ్రేణ-బవ్చ స్సన్నద్ధః- 

నీద్ధి స్తు నిగ్వనాణం, తు - దైవే ఛా ధేయే = Ro సంబస్థఃం అత నా 

యికౌ స్వీయా ముగా చ నాయక శృఠః ఆోబశేపరూపం శృగారి 
జూలీ ౧ 

నమక , అతేసపో౬.౪లంకొర;, 
౯ 

అడపా రై యా 

చరణపతనం, సాొ[స్రాలాసా, మనోవార'చాటవళి, 

కృశతరతనో గాకాణా శ్లేపో, హ ఛా త్సకిచుక్నానమ్, 

ఇని బహుఫో నూనారమృ; _న్తథాజఒపి చ నోత్సహే, 

వాదయదయితేః కా_న్లః కామం; కి మత కరో మ్యహమ్! 

మానను చాల్పు మని హెచ్చరించిన ఇలిగో ఆశక్య నుని నాయిక 

ఇెప్పుట.---చరణపతనమ్ =, కౌంతు (గు న్ా) పాదముల లో (వాలుట, స 

అస ఆలాషాః=క న్నీళ్ల తోడి మూటలు (కొంతుండు న్యామోల కన్నీళ్లతో 

"మెంజ "పెట్టుకొ నుట), మనో వారచాటవః ఆ మనస్సును వారించునట్టి పలు 

కులు, కృళ తర తనోః గాఢ ఆశేసః = మిక్కలి యుడిగిన శరీరముగల 

యాతనియొక్క_ బిగి కాయిలింత, వాఠాల్ పరిచున్చ్నునమ్=బలొ త్కౌా-రమాున 

ముద్దు వెట్టుకొనుట, ఇతీ మొన ఆరమ్మః బహు ఫలః=ఈతీరున అలుక వూ 

నుట సెక్కు. (పయోజనములుక లది, తథా అపీ చ న ఉత్సహా = అట్టు 
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అయినను (అలుక దాల్బాటకో చేను) కడంగన్కు యతః కౌన్లః కౌమం 

వృాదయ దయితః = ఏలయవంగా కొంతుండు మిక్కిలి జెందమునకు (పీ 

యుండ, అత్ర ఆవహాం క¥ీం కగోమిజ ఈపవిపషయమంధదా (నీయుపజేళము “నెజ 

చేర్సటక ) నేను ఏమి చేయుదును (నెజ వేర్చంజాల ననుట) 

అవ॥ మానం కురుపు త్తీత గుణో౭౬ సీతీ సఖ్య బోధితా నాయిక 

తాం (పశ్యాహ-చరణపతీన వి.వి; చరణపతనం పాద(పణామః క్ సాస్రా 

లాపాః సబొప్పు ఖాసి తాని దీనవచనా నీ త్యథజ౫. - మనోవారణబాటవః 

అత్య న్లపియో క యః - కృశతగతనోః తీణగ్మాక స్య - (పీయస్య _ గాథా 

శేషః దృఢ పరిరమ 8 = సూ “క తేక్భాక గ ణోః కృతి ఇవి కత౯ారి పప్పే _ 

(పీయేణ భర్త్రా - కృతః ఆ సేషః-హణా దృలాత్కా.రాళీ ॥ ని॥ “ప సభస్తు 

బలాత్కారో హాఠి ఇ త్యమరః, పరి దముమ్బృనం చే త్య నేన (ప్రకౌరేణ జ 

మౌ 'నారమృః కోపోద్యోగః - బహు కః అ చీక పయోజనః-క థాఒసీ చ- 

నోత్సహే నోగ్యుకొ2.నీ -యతః కౌ_గః-కౌమ నుత్యథజాం - హృదయ 
ae టీ 

a ల్లి జ దయితో మనోవల్ల భః-అతో నోత్సహనీయః - అత్ర అస్మి న్ప్ర'సజే-అహాం- 

కీం కరోమి కిమూచరా మోతి సంబస్థః, “బహు'ఫలో మా గారమ్మ” ఇర్య్యత్ర 

సభీవచనానారోధథా వ్యానారమృస్య బహుఫలత్వ మజ్జీకృతం న స్వత ఇ 

త్యనుసేయం, “తథా౭_పీ చ నోత్సహా? ఇ త్య నేన ఆక నోజకకీ నూ 

చితా “అక్ర కిం కగో మి" త్యచేన ఇతః పరం భవత్యా య ద.పదిళ్య తే 

త త్కు_గో మో త్య నగ్గో2..వగమ్య తే, నాయికా? స్లీయా మధ్యా చ, 

నాయక కృతః, వి ప్రలమృళ్ళగ్ణ రః అన్గోప కే పరూపం శృజ్ఞారి 

ననుకా. హేతు రలంకౌరః, ౯౬ 

శన సముం 

కాశ్తే గల్ప ముపాగ లే విగళితా 

సీవీ సయం తత్ తణా, 
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_త్తద్వాన న్స బత మేఖలాగణధృతం 

కించి న్వు స్టితం, 

ఏతావ త్పఖి వేద్మి శెవల మహాం 

త్ర స్యాజ్ఞనజ పునః, 

కో సొ, కా౭సి, రతం ఛ కి, కథ మితి, 

న్వల్పాజఒపె మేనన న బ్రతిక, న్? 

నాయిక (ఓ యునిసొ ంగునందలి తెన (యానందు) జడత్వనును చెలి 

తో ఇెప్పుకొనుట,--.కౌ "స్ట తెల్బమ ఉపాగ శ ఏవీ స్వయం విగళితా = 

(ప్రీయతిముండు పాన్నుక డకు శాంగానసే పోశముడి తనంతటతాసే విడి 

పోయినది, తత్ వాసః సఖ మెఖలా గుణధృగేం (నశ్ నిత మ్స కించిత్ 

స్టీతమ్=ఆ వలువ శాటిన మొలనూలితంతువు చేత ఆంపంబడిన్ను ఇంచుక 

విజంందుపె నిలిచినది (హో) సఖి అహమ్ ఏళావత్ కేవలం వేగ్మి = 

(ఓ) ఇాలీ జీను ఇంతమొత్రి మే ఎటంంగుధునుు తస్య అజ్ఞ సస్టి పునః=అరని 

యుడలి తొంకుడునందలి (శాంకుడు కలిగినంతట, అసౌ కః అహం కౌ 

'అన్మిరతం చ కిమ్ ఇతి=ఇతండంు ఎవరో "నేను ఎనకే (ను అయితి) నో 
వ ఏమో అని స్వల్ప అపిసు స నతిః న జు ఇంచుక యునియు 

నాకు జ్జ ప్రి లేదు కథమ్ "= (ఇది) యెట్లు ౪ 

స్ కాంత్సుండు పాన్సుక డక్ రాంగానే నాపోంకనుడి పీడిపోవు 

టయు నావలున జూటిపోయి "మిఅనూలి తీగకు తగులుకొని ఇంచుక నిలు 

చుటయు నా కెటుక, అనంతరవృళ్తాంఠిము 'నా "జీమియుం 'జలియ'చాయు 

న్కు ఇందుల "కేమి కొరణమో ెప్పుము,---అనుట, 

అవ ॥ నాయికౌ సఖీ మావా. కౌ న ఇతి ॥ కాస్త (పీయే - తల్ళం 

శయ్యామ్ - ఉపాగతే ప్రాపే - సతీ _ నీవీ వ,స్ర్య్రగ్ధస్థిః = తత్ ముఠా 

త్తత్కాలమౌ(శ్రాక్ = స్వయ మాళ్ళనా = విగళితా (ప్రస్తా - తద్వాస 
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శృిథిలితనీవిక ౦ వ,న్ర్రం-గ థ మేఖలా గుణధృతం శిథిల కొ ఇక్బీనూ(త ధారితం 

సన్ నిత మే కటిప్రబీశే-కించీ దిల్ -స్థితం _ హి సఖి అహం - కేవలం 

ఏతావ కేవ పూగోకింయ త్తే జ్వేద్మి జూనామి = తస్య (ప్రియస్య _ 

అబ్బసజై ఖ్రునః గ్యాతస్ప శేలా తు- అసొ కః ఆవహాం కొ. స్తీ రతం 

చ కంరూప మితి మే స్వ ల్బాపీ స్మృతీ న౯ - కథం కుతో హేతో 

రితీ 'సంబనః, జడతా నామ సారీ భావః, యథో క్షం - “జాడ్య మతి 

పీ స్పా దిస్తాని నైక ణాదిఖి?? ఇవి, నాయికా స్వీయా మధ్యా చ, 

కంచ స్వాధీనపతీకౌ, నాయకో2_ నుకూల 9, స మ్యాగళ్ళడ్ద్ రః 

ఆశ పకేపరూపం సమళా, జాతీ రఠఅంకారః, ౯ 

నిళ్వానా వదనం దహా స్త్రి, హృదయం 

నిర్మూల మున్ఫూల్య తే, 

నిద్రా నైలి న దృళ్య తే (ప్రియముఖం, 

న_క్షందినం రుద్య ష్ 

అజం శోష మువపైతి, పొదపతితక 

(పెయాం స్త థోపేవీత, 

స్పఖ్యః కం గుణ మాకలయ్య దయి శే 

మూనం వయం కారితొః।; ణ్రా 

ఇలలమాట విని గ ఎహాగతప్రణతుని నాయకుని తిరస్కరించి అనం 

తరము పళ్ళ్చాత్త ప్రయై నాయిక ఆ వెలులను నిందించుట.-((ప్రయోగ 

వ్యత్యయములు, ----) (హౌ) స్యుః కం గుణము ఆకలయ్య వయం దయితే 

మానం కొరితొః = (ఓ) చెలులారా ఏ (ప్రయోజనమా కనిపట్టి (ప్రీయుని 

మోంద మళ్లు ఆలంక చాల్సించితిరి, (మోమాట విన్నందున్ఫ, నిశ్వాస 

నవనం డవా న్లి = నిట్టూర్చులు (నా, నోటిని కొల్చుచున్నవ్తి వాదయం 
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నియాలఅన్ ఉన్తూల్య లే డెందము వేరూడ “పకలింపయణుడుచున్నది నిదా న 
శీ am. చ 

ఏతీ = నిదుర రా కున్నన్సి సియా ముఖం న దృశ్య ౫ =దయితుని మొగము 

కానయబడకున్నది, నకం దివం రుద్య గే = ీయుం బవలు ఏడ్చుచు న్నాను 

ఆబ్బం శోషమ్ ఊద్వైతి = (నా) జేవాము ఎండిసోఖ) చున్నది పాద పతిత 

.సేయాక్ తథా ఈపేకీతః =; అడుగులంగు (వాలిన (వీయతముని అట్టు 

అవ ॥ సఖీనాం (పేరణయా. ౫ సొతమొ నా గృహో౭..గత మను 

నయ నం Ce నిరస్య పళ్చాగ్తాపం గనతకతీ నాయికా తా ఉసాలభ కె 

నిశ్వాసా ఇతి॥ సౌ సఖ్యః యస్మా త్పాదపతితః (సీయాకా _- తథౌ తేన 

(పకౌరేణ_ఊ ఉపేతీతః ఆ నాద్భతః = త్ర pg న్నిళ్వాసా - వదనం ముఖం. 

దహ చని శోప.య _నీంన్భాదయం హృత్సు టం _ నినూళకాలం నిరనశేవం - 

ఉన్తూల్యలే ఉశ్చాట్య లే సన్తాసేే చీని “శీషః - నిదా లః చేతి న (ప్రా 

ప్నోతి - వ న దృశ్య శే - నకం గివం గాత్రం దివం-రుద్య శె 

అకుమోచనం కీయ'తే ౬ అజ్లం వో ము  లీంకం = గుణం (పయోాజనం. 

ఆకలయ్యవిచార్య-దయి తే ప్రయుంవంయం జూ మాన మో స్యూళ౯ాక్ళత కోపం . 

కారితాః (గాహితాః = భవతీభి రితి శేషః  ఇలీ సంబ సంజ్యగో 

నామ వళశావిశేపషః,  నాయికొ స్వీయా యగ చు కలహ నరితా, 

నాయక శత, నిప్రలభ్భు శృృషారఃం తత్ర వి ప్రఅమ్మ కృతం సోపా 

అన్మువచనం నమ౯కా, అచ్నీషో౬ఒలంకార:, లారా 

అయాయకా ట్రిం 

నా_న్లకీ (ప్రవేశ మరుణ, ద్విముఖి న బానీ, 

దాచవ రోవపణుపాణి, న చాకురాణి, 

సా ల నరళపత్షుభి ర(శుపాశౌ ౪ 

'కా_న్హం విలోకితవతీ జననిర్విశేపమ్. న్ా 
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అత్యం తాప రాధిని (ప్రియుని గూర్చి నాయికాకోపప
్రకొరవిశే వము, 

సొ ఆ న్లః (క్ర వేశం న అరుణక్ అ ఆమె (ఇంటి లోనికి (కాంతుని) 

చొచ్చుటను అడ్డగింప చాయొను, బి ముఖీ చ న ఆసీత్ = (చొచ్చినయా 

శనినుండి “పెడ మొగము “పెట్టుకొన్న ట్రీడియు కౌ చాయొన్వు రోవ పరు 

ఛాణీ అతరాణి న ఆచస్ట్ర = క్రోపముజే కఠినముఅయిన మాటలను పలుక 

చాయను (మణి యేమి చెనీన దవలగాః సరళ. పక్షుభిః ఆటీ పొవై 8 

కొనం జన నిర్విశేషం శీలం ఏిలోకితవతీ = తీన్నని "'తేప్పలంగలదైన 

కను పాటులచేత (చూపులచేత ననుట) (ప్రియుని సామాన్య జనునివ'లె 

ఊరక చూచినది. ఉపేతచేక నే దండించినదనుట, 

అవ ॥ అత్యన్నాపరాధిని 'వ్రీయే సమాగతే సతీ కుపితాయా నాయి 

కొయాః ఆకారగోపన (ప్రకౌరం కవి రాహ - నాద్ద ఇతి! సొ నాయికొ 

నాయకస్వ - అ న్లః (ప్ర వేళం గృహా _న్లఃపవేళం _. నారుణత్ న నివార 

యతి స్మ - కించ - విముఖీ పరాజ్యా భీ చ - నాసీత్ నాభవత్ - కించ- 

గోపపరుపాణి కోపకకకాశాని _ అతరాణి వచనాని చ - నాచస్థ నొ 

భావత ._ కిం తు - సరళపక్షుఖిః . సరళాని బుజూని - పక్షూణి - నయన 

'ప్రాన్సలోమౌని - యేను తె తథోకాః తే _ అతీపాకై, నకాయన్మప్రపా 

తైః - 'కొన్షం (ప్రీయం న జననిర్వి శేషం సర్వజనసామౌాన్యం యథా భవతీ 

తథా .. కేవలం - విలోకిత వతీ దృష్టవ ల్యే వేతీ సంబస్థః, “జననిర్వి 

శేషం విలోకితన తి త్య నేన అపరాధినః (ప్రియస్య అనాదరణదూపం 

దణ్జనం కృత మి త్యవగ న్యుతి, అవహీర్థం నామ 'సంచారీభావః, నాయి"కొ 

ఫ్వీయా ధీరా (ప్రగల్భా చ నాయక కథః, ఈస్యాక౯ామానక్ళతో 

ని పలమ్మజ్ల రః, ఈ స్యాకాకోధ( ప్రాయం నమ౯ాః టి వేసపో౬ఒలఅంకార3, 

(వియకృత పట_స్తేయశ్రీడా విలన్బున విహ్వలాం 

కి మపి కరుణాలాపాం తన్వీ ముదీత్య ననంభ్రమమ్ 

21 
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న్ా. అాణావాక్ో 

అపి విగళితే స్కద్ధావారే గశె సుర తాహావే 

[త్రిభువన మహోధస్వీ స్థానే న్యవ_ర్తత మన్మథః, ౧౦౦ 

('ప్రీయ కృత పట సేయ క్రీడా విలన్నున వివ్వూలాం జ (పీయునిచ్చే 

జేయబడినవ,న్ర్ర చార్య *శీలియొక్క... “కొలయాపన చేత వ్యాకుల యు, కివో 

ఆపి కరుణ ఆలాపాం తస్వీం=ఏ'మో దీనమయిన మాటలుగలది (యు నెన) 

సుందరిని, ఉదిత్యు = చూచి, తీ భువన మవో థన్వీ మన్న థః = ము ల్లోక 

నుల గొప్ప విలుకౌండు మదనుండ్యు అవీ సురత ఆహావే గనే (సతీ) ఇ 

నటి సంభోగయుద్దము. నివ్నరిల్ల యా, స్కన్ధావారే విగళికే = చీనల 

"ముగ్గరము 'జెదరిపో౭. గా; ససంభ్రమం న్యవ_గ్గత వ ణా త్వరగా చెను 

కకునుజ లెగు యు క్షమే, 

ఆ దీనాలాపములతో మదనజయము సంవూర్మ మాయె నని భా, 

ఇట పట _సేయ క్రీడ 'సంభో-గాంతమందు, 'సమ_స్టమయిన యుద్దీ పన సామ గియే 

స్మ_ం౦ధావారము, 

అవ ॥ కవే ర్వాక్యమ్! వ్రియక్ళత ఇతీ॥ |ప్రీయకృత పట సేయ్రీగా 

నీలమ్బన విహ్వూలాం జూ (పియేణక్ళ తా పట సేయ శ్రీడా- పట'స్య వస్త్ర స్య- 

సేయం చార్యం.-త'చేన లః (క్రీడా వినోద; - త'సాా-విలమృనం శాల కేపః- 

'లేనంవిన్వాలాం వ్యాకులితాం = కీ మపీ- కరుణాొలాపాొ మత్య న్స్ దీన ఫాపి. 

తొం- తస్వీం కొన్తాం - ఉదీత్యు అవలోక్య అవగ మ్మే త్యథకాః 

(త్రిభువనమహోాథన్వీ త్రై లోక్యవీరః - మన్మథ - స్పురతావా వె సమ్మోగ 

శమలే _ గతి నివృ_గే పతీ - స్కంస్ధావారే = విగళి'తే చ్యుతే న త్యసీ ప 

ససంభ్ళోనమం సత్వరం యథా భవతి తథా - న్యవతజాత నివృగో౬.భూళ్ య 

స్థా యు క్ష = మితి సంబర్భృఃః అత్ర పట సేయరీడా సమ్మోగావసా నే 

క తేతీ జీదితన్యా - గే నురతావావి ఇ ఠత్యు క్షత్వాల్ , నురతస్య 
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అహావత్వ నిరూపణ మ్మత్ర పరస్పగోపమదకానస్య విద్యమానథ్వాత్ ) అత్ర 

స్క_స్ధావారళ బైన (స కృన్ల నాది (పపాథన వార మేఖలా ద్యాభరణ లీలా 

విలాస విభ మాది చేస్తా స్వరూపా ఉద్దీపన సామ్మగీ కథ్య లే “విగళితిఇ 

త్య నేన సురతా స్టే అతమ్యమాణ సామీ తె థిల్యం కథ్య తె అత్ర “న్యశ రత 

మన థి ఇత్య నేన వున స్ఫుర తార మ్ళో2_వగమ కే, యథా భో కెప్తురుషః 

పరా న్నిజికాత్య గళితసన్నాహః (ప్రయా. సృకా పళ్చాత్పరై రభిభూ తొ 

నాం స్వకీయా'నాం ఆతకానాదం శ్రుత్వా షన ఖు పున నికాన 

తలే తథాఒ.య మి త్యభిపాయః, అత్ర వీడా నామ సఖ్బారీ భావః: 

నాయికో స్వీయా మధ్యా స్వాధీనపతి కొద, నాయకో౭౬.నుకూ అ 8, 

సమ్యోనకృక్ "ర చేహైకృతం హాస్యం శృక్లారి నమజా, “హీొతు రఅం 

“కొరః, ౧౦౦ 

సాల క్షశేన నవపల్లవకోమ లేన 

పాజేన నూఫవురవతా మదలాలసేన 

య స్తాడ్య కే దయతయా (పణయాపరాధా 

త్ర్యో౭.జ్లీ కృతో భగవతా మకర ధ్వజేన, ౧౦౧ 

యః ఇ ఎవండు (ప్రణయ అపరాధాళ్ దయితయా సవా ఆల క్త 

"కీన నవపల్గవ కోమలేన సూపుర వతౌ నద లాలనేన పాబెన తాఢ్య తే = 

“నియ్యంపు చేరమి వలన (నెయ్యకునకు విరోధముగా నడుచుకొ న్నవాం 

డగుటం జేసి) (వీయచేత లత్తుకతో, గూడుకొన్నదియు (క త్త చిగురువలె 

నృుదువును ఆందియ గలదియు మదముచే చంచలమును అయినయడుగు చేక 

తన్న యబడునో, సః మకరథ్వజేన భగవతా అజ్లీక తోక = ఆతడు మదనబేవు 

నిచే మచ్చుకి నయిడివాండు, తన్నయిడినవాండే 'మెచ్చుకనయిడియొ నేని, 

మన్ననలు నడనీనవానిమాట 'చెప్పవఆయు నా! అనుట, 
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అవ॥ కచేర్వాక్యన్ ॥ స్పష్టోర్థ క, అత్ర “దయితయా పాటేన తాడితో 

2.వీ భగవతో నుకరధ్యజేన అక్షీకృతి ఇ త్య నేన నానావిమై రుపచారై 

రుపలాలితః కిము లేత్యర్థ న్ఫూచితః, ఏతావతా 'కామపురుపాథకాస్య 

ఉపాదేయత్వ ముక్తం భవతి, 

ఇతి శ్రీ వఏీరనారాయణ నకలవిద్యానిశారద "పెద్ద కోమటి 

నోర! విచిరతా శృజ్దారదివికాఖ్యా అమరక 

వ్యాఖ్యాననూ ఫ్రా, 

చంద్ర కొర్రైన్, చాకలెపేట, మదరాకు..... 5-1-1950 



అనుబంధము 

rr 

అమరుకవిప్రణీతము లని కొందటిచే భావింప(బడిన యధిక శోక 

మలభో రసవ తరము అయినవి కొన్ని యివి, 

సా చాలా నయ మ ప్రగల్భ మనసః; 

సొ శ్రీః వయం కాతరాః; 

సా ఫీనోన్నతిమళ్ పయోాధరయుగం 

సా౭కొనా జమఘనస్థ లేన గురుణా, 

మన్లం పయాతొ వయం; 

వోమై. రన్యజనా(శ్ర మై రపటవో 
న | 

అయో వి పలంభ్థ ంబున నాయతండు తలపోయుట, ూ ఎవరియందు 

బాల్యము, శ్రీశ్వను, అొమున బరువు మోచుట్క వెనుక బరువు ఈడ్పు 

టయ్సు ననుకౌరణనులు కలవో చారియంటే (వరుసగా) చేలతనము, పీరికి 

తనము, అలసత్క నడవ లేమియు, ననుకౌర్యములు ఉండును. ఇట్టి విషయ 

ములో ఈకొరణము అన్నియు నాయికయందును ఈ కొర్యము అన్నియు 

నాయందును ఉన్నవి; ఇది యాళ్ళ సరము గ దొ బాలమోదివిరాళిచేక 

నిట్లు ఈ యపాటవము నకు పాలె తీ ననుట, 

సోరోఒయం హరిణాతీణాం లుకలి _స్తనమణ్ఞ లే; 
ఆ జో 

ముక్తూనా ము ప్యవ స్టేయం, శీ వయం స్త్యరకింక రాః | 
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ముక్తానామ్ జా ము బెములయొక్క... అని యగ్గము, ము కోలయొక్క_ 
ఆహాబు గి న్! 

అని శ్లేష 

న జానే నమ్ముఖాయా శే (పియాణి వదతి ప్రీ 

నర్యా ణ్యజ్లాని కిం యాన్తి (శోత తాముత నేతతామ్, 

(వీయునిం జూచుటకును అతని మాటలు వినుటకోను కోరిక మిక్కు.ట 

కీత్రో యతః (ప్రభృతి కామవీపాసి లేన 
తస్యా మ యా౭._ధరరనః (పచురః (పియాయాః, 

తృష్ణా తతః (ప్రభృతి మే ద్విగుణత్వ మేతి; 
లావణ్య మ_స్తి బహు తత్ర కి మతి చిత్రమ్! 

లావణ్య మనంగా కాంతి ఉప్పుందనము (లవణస్య భావః లాన 

ణ్యక అని శ్లేవ, ఉప్పునీళ్లు (త్రాగిన దప్పి "హెచ్చును గదా, 



వేదము వేంళటరాయకా,స్త్రీ అండ్ బ్రదర్స్! 

4. మల్లి కేశ్వరగుడినందు, లింగిసెట్టిపీథ, జి. టి. మదరాసు, 

ఆర్ష రుతోకూడ సగముసొము అడ్వాన్సు పంపవలెను, 
ణి ఆశీ 

(తపాలుచార్జి ప్ర, త్యేకమ,) 
జో బో 
నంస్కృృ తే గృంథములు, 

మేఘసం'దేశము మల్లి నాథ వ్యాఖ్య - 'తెనుంగున ప్రతిపద 

టీకాతాత్సర్యపద ప్రయోజనచర్చ-ఆ కేపసమా ధానములు, రు 2 8 

రఘువంశము మల్లి నాథ వ్యాఖ్య- తెనుంగు టీకా తాత్పర్యములు, 

మొడటి 6 సర్లలు 0 

కుమారసంభవమ్కు మొదటి 6 సలు, కెచానివ లే టీక 8 0 

అనురుకౌన్యను శ ఎం గారలత్య్యుము, చేమభూపాల సంస్కృత 

వ్యాఖ్య, సంపూరా' 9 ధ్రటీకయు, ఆచ్చగుచున్న ది, 1 8 

పుప్పబాొణవిలా సము, సంస్కృత వ్యాఖ్య. "తెనుంగు వూర్ణ టీక, 0 12 

పాతోపటేళము మూలముమొత్రృము 10 

పంచతంత్రము, 99 1 8 

దళ కుమార చరి త్రము 9 1 0 

వృతకల్బవల్లీ (6 వృతములు) 0 12 

బిల్హ్రణచర్శిత్రము, తెనులఫ పూర్ణ టీక, (అచ్చగుచున్నది) 

రసమంజర్కి శృంగార రస స్వరూపవి_స్హరము, సటీక, 1 8 

వ్రీయదర్శి కౌనాటిక్క శ్రీవార్ష కృతి సంస్కృతటిప్పణము 

గద్య పద్యముబుగా ఆంధీ కరణము సయితము 10 

శబ్బమంజరీ సమాసకుసుమావళీ తిజంతమంజరులుు సాత్మపృతి 0 4 

ఆం థ్ ల ంథములు, 

అము క్షమాల్యద నంజీవనీవ్యాఖ్య, 12 0 

శృంగార నై వధను సర్వంక సాన్యాఖ్య (అచ్చగుచున్నది) 



గ్ 

విజయవిలాసము, చేమకూర వేంకటకవి.టీకాసహితము. కొ త్రయచ్చు 8 0 

సారంగధరచరి త్రము 33 99 (అచ్చులో 

కనాన Re యళ చేదాంతము, నుడికినీంగ నకృతి 1 8 

ఆంధ్ర బిల్ల ణీయము, నిగ్లోషము 0 § 

పారిజూ తొపవారణముు మూలను 
0 § 

సారంగభరచరి త, ద్విపద (కవి విశ్వకర్మ మకస్థుండు) 0 38 

హారిళ్చం ద్ర; ద్విపద, గారనమంత్రి | సృణీతము 1 0 

నాటకములు, 

చృతాపరుద్రీయ నాటక ము, సటిప ప్పణము, కొ ఇానుసైజు 2 0 

ఉపానాటకము, సటిప్పణము, (కౌనుగైజు 1 8 

శాకుంతల నాటకము, కొళిచాసీయమునకు తెనుంగు 1 0 

విక్ర'మోర్వశీయ నాటక ము, Inter Text నోట్సుతో 2 0 

మళ వికొగ్నిమిత్ర, నాటకము 0 11 

నాగానంద నాటకము (అచ్చగుచున్నది) 

క శ్రీ భరణికోట చేంక టసుబ్బయ్య గారి వ్యాఖ్యతో 1 4 

ఉ త్తరరామచరి త్ర ,నాటకము---విఫులమగుపీ కీ శికతో ఫునర్ముద్రితము 2 0 

సులభ వచన గ్రంథములు, 

హీతోపబేళకథలు, నీతిబోధకములు, (అచ్చగుచున్నది) 0 8 
భోజ "కాళిదాసకథలు, రసభ రితములు, 0 12 

చేతాళపంచబింళ తీక 99 0 12 

విక్రమార్కుని యద్భుతక థలు, గుణముకలిగించునవి, పున ర్లు దగితేము 0 1 

క థాసరిత్సాగరము, అద్భుతనీతి వ్యవహారక థలు ఆబుభొగములు 12 0 

ఒకొ_కభాగము ప్రత్యేకముగా 2.8 

ఆంధ్ర, దళకుమూరభరి త్రమ్యృుమాలమునకే 'సరియైనయాం ధి కరణము 1 0 



త 

లతణ,గ౦థములు, 
(లీ 

ఆం ధ్ర, సాహిత్యదర్చణము, ఉదావారణళ్లోకములతో 5 0 

కావ్యాలంకౌరచుడామణీ త్ ని ది ఊల్లాసములు 1 8 

అలం కొరసారసం గ వాము సటీకాతాత్సర్యము 0 12 

ఛందస్సు, విద్యాస్థల కుపయోగము, సంగ్రవాము 0 4 

భార దాకాందిక లు - విమర్శలు = ఉపన్యాసములు, 

జక్కన వికృమార్క_-చర్శితి ) ను దృణవిమర్శనము ] కింకిణి(అచ్చగుచున్నది) 

ఆంధప ,సన్న రాఘవ నాటక వినుర్శ 2 కింకిణి 

“కాళ హూ స్రమౌాహాశ్ష్య ము చృణవినుర్భ నము ఏ కింకిణి wm 

గ్రామ్య భాషా పృయోగ నిబంధనము, (పాత్రో చిక 

భాషనుగుటించినది) శీ కింకేణి 0 12 

మా'చాకునుమా మోద ని"నారము ర్ కింకిణీ స 

ఆం భృ వ్యాక రణసర్వ'స్వ విమర్శనము 6 కింకిణి స 

విమర్శవినోదము, సంస్కృ తాం భధ కౌన్య నాట కది విషయకము 0 12 

తిక్కన సోనుయాజివిజయము 0 8, నంధివి'వేకము 0 
భార తా భారతరూపకమర్య్యాదల్కు (నాట్యక భాచరి త్రము) 0 

ఆం భగ ంథ విమర్శన ,కౌర లేళము 0 

శ్రీ పునర్వివావాగంథము l 

ఆంధ, పీత ప'దేళచంపువ్రు గ ద్యప ద్యాత్త్యకము 1 

ఆంధ భాపాసర్వస్వార్థ్మ నియమకతీపయములు (నిఘుంటురచ నానిధి) 0 

Wr తృగా వెలువడిన శ్ ంథములు, 

కయారకేవఫండితీయము, ప్రౌఢ వ్యాకరణవ్యాఖ్య, తాళ్లూరివారిది 2 8 

భద్యక థాలహరి For Comprehension Test అన్రూవుడు 0 12 

ఉఊఉదయననరితమయు. శ్రీ కా వ్ర్రీగారి కథాసరి త్సాగరమునుండి పాఠళా' 

లలకొజుకు సగృృహింపయిడినది, నచఛనము అ వ్రూ వుడు 0.12 
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త_త్ధ్వము, కీ శే శ్రీ ధ్రాఫెసరుః శషగిరిళా స్ర్రీగారిచే రచి 

యింప(బడీనది, ఇప్పుణే పున ర్లు నృితము, ఇందు ఆంధ వ్యాక 

రణము సంవూర్మముగా చక్చింపంబడీయున్నది, అరవ, కన్నడ, 

మలయాళ భావలతొోోడి పోలికలు చూపయబడియున్నవి, థెలా 

అజీవిద్యార్థలకు చాల ఉపయోగకరము 2 భాగములు 8 0 

అర్భ్థానుస్వారత త్రము, వీరిచే, 0 8 

చరి త్రరచన, సృథమ భాగము, చర త్రరచన యనగా చేమిళి సాధన 

సామ గి ఎట్టిది* అనువిషయములను చర్చించి శాతవాహన 

పల్శవ, చాళుక్య, చోళుల స్తారంభచరి శ్రములను ఈభాగ 

మున సులువై న'శ్లె లిలో ఎల్ల వారికిని ఉపయోగపడునట్ల) శ్రీ 

చలటూరు 'జేంక టరమణయ్య్య గారు గచియించియు న్నారు, 2 0 

అక్కన్న మాదన్నలచర్శిత్రము, కర్ణ: వే వేం, శాాత్రి, (ఏడ్. ఉం 

నోలకొండ కుతుబుషాహి సుల్తానులలో కడపటివాలైై న 

తాసీహియుక్క_యు రామదాసు (గోపన్న)యొక్క. మామ 

లైన ఈ యాం థృ్యమంత్రులయొక్క_ విషైదచరి త్రము సులం 

దైన నవలవలె ర చియింపయబడియున్న ది, లి 0 

శ్రీకృష్ణ రాయవిజయ నాటక ము, కర్గః చీ, చేం, శాన్, (MM, A.) 0 

'జీదము వేంకట రాయళా స్త్రులవారి జీవితచరి త్రృసం గ్ర హము---25 ప 

రణములు, సులువై నశెలి, కా చ్రులవారి హాస్యము, విమర్శలు, విద్యా 

విసోదములుు సుఖదుఃఖములు, సమ కాలిక పండితవిమర్శలు "'ముదలెన 

య"నేకవిశేషములు గలవు, శ్రీ, జాక్టృరు'సర్ కట్టమంచి రామలింగా 

రెడ్డిగారి “పరువూజ యను నుప న్యాసముతో నలంకృతను, 2 0 
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